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Voorwoord
Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van KIJK peuterspeelzalen. In dit pedagogisch beleid staat
beschreven op welke wijze KIJK uitvoering geeft aan haar pedagogisch handelen. KIJK stelt zichzelf ten
doel kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te begeleiden in een kindveilige, kindvriendelijke, vertrouwde
en prettige omgeving. In een open, niet rolbevestigende sfeer biedt zij kinderen de kans zich optimaal te
ontplooien.
Dit pedagogisch beleidsplan biedt ouders en andere betrokkenen inzicht in hoe er met de kinderen wordt
omgegaan en waarom dat zo gebeurt. KIJK werkt volgens de kwaliteitseisen zoals deze zijn vastgelegd in
de Wet Kinderopvang.
Medewerkers en Raad van Bestuur
Kijk peuterspeelzalen
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Hoofdstuk 1 Pedagogische visie
Bij KIJK wordt kinderen de ruimte geboden om te spelen, ontwikkelen en ontmoeten.
De basishouding van de pedagogisch medewerkers wordt gekenmerkt door warmte en aandacht voor elk
kind individueel en in de groep, op deze manier kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen en
ontplooien. KIJK werkt volgens de vier opvoedingsdoelen van mevrouw Riksen-Walraven, die beschreven
staan in de Wet kinderopvang:
-

Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid;
Het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de persoonlijke competentie
Het bieden van de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de sociale competentie
Het overbrengen van normen en waarden

Emotionele veiligheid
Kinderen hebben een gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig om op onderzoek uit te kunnen en
durven gaan. Dit is een basisvoorwaarde die het mogelijk maakt dat kinderen hun omgeving gaan
ontdekken. Sociale en emotionele veiligheid bereiken we bij KIJK onder andere door zoveel mogelijk vaste
medewerkers in te zetten. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar leren
kennen en groeit er onderlinge betrokkenheid. KIJK heeft vaste groepen met vaste dagritmes en
dagelijkse rituelen. Voorop staat altijd het welbevinden van het kind. Het mag zichzelf zijn met zijn/haar
eigen talenten, eigen tempo, voorkeuren en eigenheden. Hierin ligt de basis van emotionele veiligheid en
welbevinden.
Persoonlijke competentie: elk kind is uniek
In de peuteropvang kunnen kinderen spelen zoals zij dat zelf willen. Elk kind wordt gewaardeerd zoals
het is en gerespecteerd met zijn verschillende emoties en zijn verstandelijke en lichamelijke
mogelijkheden. Kinderen kunnen bij KIJK hun eigen speelgoed kiezen en naar hartenlust diverse
expressiematerialen zoals klei, zand, water of verf uitproberen. Kinderen ontdekken op deze manier hun
eigen mogelijkheden, zonder dat er prestaties worden verlangd. Door kinderen serieus te nemen en hen
te ondersteunen, zorgen de pedagogisch medewerkers ervoor dat kinderen hun eigen identiteit en
zelfvertrouwen kunnen ontwikkelen. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt door de pedagogisch
medewerkers gestimuleerd door kinderen bijvoorbeeld zelf hun jas aan te laten trekken of zelf hun
speelgoed op te ruimen.
Sociale competentie
Peuteropvang kan naast het gezin een belangrijke taak vervullen bij de ontwikkeling van jonge kinderen.
De ervaringen die het kind opdoet tussen het tweede en vierde levensjaar bepalen mede zijn
mogelijkheden tot ontwikkeling van waarneming, begripsvorming, spraak en taal, creativiteit en het
omgaan met andere peuters. Bij KIJK worden veel activiteiten in groepsverband georganiseerd, kinderen
behoren tot een vaste groep waarmee zij samen spelen en liedjes zingen.
De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat alle kinderen ervaren dat zij bij de groep horen, op deze
wijze bevorderen zij de saamhorigheid en eensgezindheid in de groep. De pedagogisch medewerkers
helpen de kinderen zoveel mogelijk zelf ontstane conflicten op te lossen. Kinderen ontwikkelen sociale
vaardigheden door te leren rekening houden met elkaar, elkaar te helpen en te vertrouwen op elkaar.
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Waarden en normen
De waarden en normen die bij KIJK centraal staan, zijn onder andere eerlijkheid, oprechtheid, aandacht
en respect voor elkaar en de omgeving. De pedagogisch medewerkers geven kinderen het goede
voorbeeld en leren kinderen spelenderwijs de regels, zoals het delen van speelgoed en op de beurt te
wachten. Door de kinderen de regels te laten ervaren, worden deze al snel vanzelfsprekende gewoonten,
wat de omgang en de sfeer in de groep ten goede komt.

Hoofdstuk 2 Dagindeling en dagritme
Voor peuters is het belangrijk dat ze zich veilig en vertrouwd voelen, een vast programma geeft hen
daarbij houvast. Ouders kunnen hun peuter bij KIJK komen brengen en hebben dan de mogelijkheid om
nog even met hun peuter een spelletje doen. Na het afscheid nemen is er ruimte voor vrij spel: de peuters
kunnen spelen op de karren, de glijbaan, in de poppenhoek, in de zandbak of met puzzels, auto’s,
blokken, enzovoort. Tijdens dit vrije spel kunnen kinderen hun eigen groepsruimte verlaten en indien
mogelijk samen met de kinderen uit de andere groep in de hal spelen. Een rustpunt in de ochtend is het
moment waarbij gedronken en fruit gegeten wordt. De pedagogisch medewerkers bieden de peuters
daarna een creatieve activiteit aan, zoals kleien, verven, tekenen of plakken. Na het creatieve spel is het
tijd voor buiten spelen of bewegingsspelletjes; rennen of langzaam lopen, fietsen of dansen. De ochtend
wordt afgesloten in een kring waarbij een verhaal wordt verteld, versjes of liedjes worden gezongen.
Hierna is het tijd voor de ouders om hun peuter na een enerverende ochtend weer op te halen.
Afscheid nemen en wennen
Alle peuters en ouders worden persoonlijk begroet bij het binnenkomen. Doordat de meeste ouders nog
even blijven spelen, verloopt de overgang van thuis naar de speelzaal gemakkelijker. De pedagogisch
medewerkers helpen de peuters wanneer het nodig is bij het afscheid nemen, zij zwaaien bijvoorbeeld
samen met de peuter de ouders uit. Voor peuters is het heel belangrijk om te weten dat ze ook weer
worden opgehaald aan het eind van de ochtend, zij voelen zich dan veilig en vertrouwen op de
pedagogisch medewerkers. Bij KIJK wordt elke ochtend afgesloten in een kring, een vast ritueel waardoor
de peuters weten dat het tijdstip van het ophalen is aangebroken. De pedagogisch medewerkers vertellen
tijdens het ophalen samen met de peuter aan hun ouders wat zij die ochtend gedaan hebben, daarna
wordt er afscheid genomen van de pedagogisch medewerkers. Dit is een belangrijk moment waarbij de
ochtend op KIJK wordt afgesloten en zo weten de pedagogisch medewerkers ook welk kind er wordt
opgehaald.
Bij peuters die voor de eerste keer komen, spreken de pedagogisch medewerkers met de ouders af op
welke manier deze eerste ochtend op de peuteropvang verloopt. We maken afspraken met ouders om
hun kind vertrouwd te maken met de medewerkers, de andere kinderen en de omgeving. Afspraken
maken helpt om de verwachtingen over en weer helder te hebben en te houden. Soms blijven de ouders
van nieuwe peuters iets langer om samen te wennen, er mag een knuffel mee om troost te bieden en
wordt de peuter iets eerder opgehaald. Er vindt altijd overleg plaats met de pedagogisch medewerkers
over deze eerste wenperiode.
Feesten en rituelen
Het vaste dagprogramma geeft peuters een gevoel van veiligheid, maar ook de dagelijkse gewoonten en
rituelen dragen hieraan bij. Samen zwaaien naar de vertrekkende ouder, samen liedjes zingen voor het
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eten en het vieren van een verjaardag zijn hier voorbeelden van. Feestvieren is samen plezier maken en
het draagt bij aan het groepsgevoel en verhoogt de sfeer. Jarige peuters mogen bij KIJK hun verjaardag
uitgebreid vieren, met een traktatie, een feestmuts en op de verjaardagsstoel. Ook aan andere
gebeurtenissen besteden de pedagogisch medewerkers van KIJK extra aandacht, zoals Pasen, Sinterklaas
en kerst, de geboorte van een baby-broertje of zusje en de afsluiting voor de zomervakantie. Wanneer
een peuter 4 jaar is geworden en naar de basisschool gaat wordt hier uitgebreid bij stil gestaan. Ook
ouders worden bij deze speciale dagen betrokken.

Hoofdstuk 3 Ouders
Contacten met ouders
Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat er op de peuteropvang gebeurt. In het belang
van het kind willen de pedagogisch medewerkers ook graag geïnformeerd worden over zaken in de
thuissituatie wanneer dit in het belang is voor het welzijn en het welbevinden van het kind. De contacten
met ouders en de uitwisseling van informatie gebeurt in principe dagelijks bij het brengen en halen van
de kinderen. De pedagogisch medewerkers streven ernaar tijd en aandacht te hebben voor elk kind en
zijn ouders. ’s Ochtends is er tijd om informatie over het kind uit te wisselen en bij het ophalen worden
ouders geïnformeerd over wat er op de peuteropvang heeft plaatsgevonden. Het is altijd mogelijk om
een gesprek met de pedagogisch medewerkers aan te vragen wanneer u daar behoefte aan heeft. Via
onze nieuwsbrief, worden ouders geïnformeerd over de activiteiten op de peuteropvang. Op de website
kunnen ouders informatie vinden, zoals de verschillende formulieren en het vakantierooster.
Medezeggenschap
Ouders kunnen bij KIJK plaatsnemen in de oudercommissie van hun locatie. Deze oudercommissie, die
bestaat uit minimaal 2 ouders, vertegenwoordigt de belangen van alle ouders met kinderen die bij KIJK
geplaatst zijn. De oudercommissie denkt mee over ontwikkelingen binnen de peuteropvang en heeft een
adviserende rol naar het bestuur. Ouders die zich willen aanmelden voor de oudercommissie kunnen zich
wenden tot de leidinggevende.
Tevreden klanten
KIJK schenkt veel aandacht geschonken aan de kwaliteit van de peuteropvang. De pedagogisch
medewerkers, vrijwilligers en het bestuur zetten zich zo goed mogelijk in om dat ook zo te behouden.
Een menselijke vergissing of een misverstand is echter niet altijd uit te sluiten, waardoor bij ouders
ongenoegen zou kunnen ontstaan. Als dat het geval is, zien wij het liefst dat ouders dit meteen kenbaar
maken. De Raad van Bestuur van KIJK ziet graag dat ouders hun vragen of opmerkingen direct en open
met de pedagogisch medewerkers van de peuter(s) of met de leidinggevende van de locatie bespreken.
Wanneer ouders en de pedagogisch medewerkers er samen niet uitkomen, is het mogelijk de klacht op
schrift te stellen en aan de Raad van Bestuur voor te leggen. De klacht zal uiteraard strikt vertrouwelijk en
zo correct mogelijk in behandeling worden genomen. Wanneer ouders uiteindelijk niet tevreden zijn over
de afhandeling van de klacht kunnen zij terecht bij een onafhankelijke externe klachtencommissie. KIJK is
aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Het reglement en een klachtenformulier van deze
commissie vindt u op www.geschillencommissie.nl
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Hoofdstuk 4 Medewerkers
KIJK hecht veel waarde aan goede medewerkers. De beroepskrachten van KIJK voldoen, conform de
geldende wet- en regelgeving aan de vastgestelde opleidingseisen. Regelmatig worden de pedagogisch
medewerkers bijgeschoold, zowel op pedagogisch gebied als ook op vaardigheden zoals brandpreventie,
ongevallen, etc. In de teamvergaderingen komen verschillende onderwerpen aan de orde, zoals veiligheid
en gezondheid of het pedagogisch beleid. Alle pedagogisch medewerkers hebben jaarlijks met hun
leidinggevende een functioneringsgesprek.
Elke groep heeft vaste pedagogisch medewerkers, in principe nemen zij geen vrije dagen op buiten de
schoolvakanties, op deze manier wordt de continuïteit voor de kinderen gewaarborgd. Bij ziekte of
andere bijzondere redenen voor afwezigheid, worden de pedagogisch medewerkers vervangen door
bekende inval pedagogisch medewerkers.
Ontwikkeling en voorschool
Peuters geven aan wat en hoe ze willen leren. De medewerkers van KIJK verdiepen zich in elk kind en
sluiten aan bij hun individuele ontwikkeling en belangstelling. We observeren, stimuleren en
ondersteunen. Ondersteunen betekent dat je de autonomie van kinderen respecteert en dat je kinderen
begeleiding biedt bij het maken van eigen keuzes. Binnen KIJK speelt het bewust aanbieden van
activiteiten die alle ontwikkelingsgebieden van een kind stimuleren een grote rol. Vaak gebruiken we hier
voorschoolprogramma’s voor, die bijdragen aan de educatie van peuters. De gebruikte methodes sluiten
zoveel mogelijk aan bij de samenwerkende basisschool. Het plezier in het spel en de ruimte voor het
ontdekken blijven voorop staan.
Op de locaties KIJK De Peuterkaravaan, KIJK De Speeldoos en KIJK Peuterhoek Pino wordt naast spelen
en ontmoeten, expliciet aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van peuters en het
signaleren van eventuele taal- en ontwikkelingsachterstanden.
Op de locaties KIJK De Bereboot en KIJK Lydie Plate wordt er naast spelen en ontmoeten, expliciet
aandacht besteed aan het ondersteunen en stimuleren van de sociaal-emotionele-, taal-, en cognitieve
ontwikkeling van peuters. Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
creativiteit, de zintuigen en de motorische en cognitieve ontwikkeling. Dit kan een belangrijke aanvulling
zijn op de stimulering van de ontwikkeling thuis. Dit gebeurt door het werken met een
voorschoolprogramma. Op beide locaties wordt gewerkt met het voorschoolprogramma Puk& Ko.
Observeren
KIJK werkt met een peutervolgsysteem. Hierdoor worden peuters tijdens hun verblijf op KIJK gevolgd in
hun ontwikkeling. Deze observaties worden minimaal 1 keer per jaar met ouders besproken. De
pedagogisch medewerkers hebben contact met het Centrum voor Jeugd en Gezin en binnen het netwerk
0 – 4 in de gemeente Leidschendam-Voorburg en Den Haag waar zij terecht kunnen met specifieke
ontwikkelingsvragen. Elke peuter krijgt zijn eigen persoonlijke ontwikkelingsboekje, dat bij het verlaten
van KIJK aan de ouders wordt overhandigd. Ouders geven deze informatie door aan de basisschool waar
hun peuter naartoe gaat.
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Hoofdstuk 5 Oog voor de wereld om je heen
Buiten
Bij KIJK gaan we zo veel mogelijk met de kinderen naar buiten, want buitenspelen is belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Buiten kunnen peuters rennen, klimmen en fietsen of spelen met zand en
water. Ook kunnen de peuters kennis maken met de natuur en voelen van de wind, de zon of
regendruppels, daarnaast besteden we bij KIJK aandacht aan de seizoenen. Bij KIJK peuterspeelzalen laten
we kinderen kennis maken met de omgeving en organiseren we uitstapjes naar het park of de
kinderboerderij. Maar we laten de buitenwereld ook over de drempel van de peuteropvang komen en
nodigen mensen uit om te komen vertellen over bijvoorbeeld de bibliotheek of de brandweer.
Binnen
De groepsruimtes van KIJK bieden kinderen de mogelijkheid en ruimte om ervaringen op te doen en
kennis te maken met verschillende (spel)materialen. Alle speelmaterialen die aan kinderen worden
aangeboden, sluiten aan bij de ontwikkeling en interesse van de peuters. De groepsruimten zijn in
verschillende hoeken ingedeeld. Er is bijvoorbeeld een bouwhoek, een poppenhoek of een leeshoek. Alle
groepen stralen een sfeer van gezelligheid en huiselijkheid uit en bieden voldoende uitdaging voor de
kinderen.

Hoofdstuk 6 Reglementen
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Iedere organisatie die werkt met kinderen, heeft vanuit de wetgeving de verplichting om een protocol
kindermishandeling en huiselijk geweld te hanteren. Kindermishandeling betreft niet alleen fysieke
mishandeling, maar ook geestelijke mishandeling, huiselijk geweld, seksueel misbruik en verwaarlozing.
KIJK peuterspeelzalen hanteert een meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, waarin een
stappenplan is opgenomen waarin verschillende fases aan bod komen: vermoeden, overleg, plan van
aanpak, beslissen, handelen, evaluatie en nazorg. In deze meldcode is ook opgenomen hoe te handelen
in een situatie waarin de werknemer de vermoedelijke dader is en wanneer kinderen onderling
grensoverschrijdend gedrag laten zien. De pedagogisch medewerkers bij KIJK handelen volgens dit
protocol en zijn geschoold in het herkennen van signalen van kindermishandeling.
Veiligheid en hygiëne
Bij KIJK wordt gewerkt met een risico inventarisatie veiligheid en gezondheid gebaseerd op de richtlijnen
van de Stichting Consument en Veiligheid. Middels deze twee jaarlijkse inventarisatie wordt geanticipeerd
op risico’s: deze worden waargenomen, geregistreerd en de daarop afgestemde acties uitgevoerd. Daarbij
wordt KIJK gecontroleerd door de GGD Haaglanden. Een inspectieverslag is in te zien op de locatie of op
de website van KIJK peuterspeelzalen.
De pedagogisch medewerkers bij KIJK peuterspeelzalen besteden veel aandacht aan een gezonde leefstijl
en hygiëne. Dit doen zij door gezonde voeding aan te bieden, zoals fruit, en rekening te houden met
hygiëne bij het bereiden van voedsel. Ook geven zij kinderen het goede voorbeeld en leren hen altijd
handen te wassen na toiletbezoek en voor het eetmoment.
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Binnen KIJK wordt gehandeld volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet
BIG). Dit houdt in dat wij geneesmiddelen en medische behandelingen alleen onder bepaalde
voorwaarden geven. Voor meer informatie over deze richtlijnen kunt u contact opnemen met de
leidinggevende van uw locatie.
Vier ogen en orenprincipe
Bij KIJK geven we invulling aan het vier-ogen-en-orenprincipe. We zorgen dat een
pedagogisch medewerker gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. In onze
peutergroepen zijn altijd twee volwassenen werkzaam op een groep van zestien kinderen. Daarnaast zijn
onze groepen voornamelijk in een schoolgebouw gevestigd en onze openingstijden sluiten aan bij de
schooltijden. Daarbij geven de open en transparante ruimtes in onze peuteropvang de mogelijkheid om
gezien en gehoord te worden door andere volwassenen, zoals leerkrachten of pedagogisch medewerkers.
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Contactgegevens
KIJK peuterspeelzalen
Noordwal 10
2513 EA Den Haag
Telefoon: 070 750 21 00
Website: www.kijkpeuterspeelzalen.nl
E-mail: info@kijkpeuterspeelzalen.nl
KvK: 41150685
ING: 36 44 332
Locaties
KIJK De Bereboot
KIJK De Peuterkaravaan
KIJK De Speeldoos
KIJK Lydie Plate
KIJK Peuterhoek Pino
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