PEDAGOGISCH WERKPLAN
VOORSCHOOL MUIS
Voorschool Muis is één van de 4 voorscholen van Kinderopvang Kiekeboe, gevestigd in Almere Stad, aan
de Rolklaverpad 29. Meer informatie over muis is beschikbaar op de website van Kiekeboe of in het
informatieboekje van Muis.

Inleiding
Methode Uk & Puk Wij werken met de methode uk & puk. Dit is een totaalprogramma waarbij de
taalontwikkeling voorop staat, zodat de peuter met een redelijke taalvaardigheid aan het basisonderwijs
begint. De methode besteedt ook aandacht aan de ontwikkeling van sociaal-communicatieve vaardigheden
en aan beginnende rekenontwikkeling.

Individuele begeleiding
Op elke groep werken twee pedagogische medewerkers zodat het mogelijk is peuters individueel te
begeleiden. Als er sprake is van achterstand op taal–,gedrag-, motorisch of sociaal-emotioneel gebied
overleggen wij met de ouders en stellen een handelingsplan op. Wij begeleiden de peuter individueel of in
een klein groepje en geven extra aandacht tijdens groepsactiviteiten. Aan het eind van de afgesproken
periode kijken we of onze doelen bereikt zijn en stellen het handelingsplan bij. Dit bespreken wij weer met
de ouders. Soms komen deze peuters twee dagdelen extra.

Ouders doen mee
Ouders zijn welkom in onze voorschool. Wij vinden het belangrijk dat ouders een keer een dagdeel
meedraaien. Peuters en ouders genieten daarvan en het verstevigt het contact tussen voorschool en thuis,
wij vinden dat een meerwaarde voor de peuters.
Namens iedere groep zit één ouder in de oudercommissie (OC). Hun namen hangen op het bord in het
lokaal. Wij houden ouders op de hoogte van nieuws en activiteiten door nieuwsbrieven en het prikbord in
de gang bij het lokaal. Wij stimuleren ouders om ook thuis aan de slag te gaan met het thema. Voor ieder
thema krijgen ouders een themabrief met tips en ideeën die ze thuis kunnen uitvoeren.

Ruimte om te wennen
Voor het eerst naar de voorschool is spannend voor peuters en ouders. Het is wel even wennen en afscheid
nemen is vaak niet makkelijk. Je mag dan best even huilen als mama en papa weggaan. Een van de
pedagogisch medewerkers is dan bij het kind om hem te troosten en op zijn gemak te stellen.
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Een dagdeel bij speelzaal Muis
binnenkomst
Als de kinderen binnenkomen begroeten we ze persoonlijk, geven ze een hand en wensen ze
goedemorgen/middag. De ouders gaan mee naar binnen en mogen nog even een gezamenlijke activiteit
doen. Ze kunnen ook even met de pedagogisch medewerkers of andere ouders praten.
Als het tijd is om te beginnen nemen de ouders duidelijk afscheid.
de kring
We beginnen ieder dagdeel in de kring. De peuters pakken zelf hun stoel en zoeken een plaatsje in de
kring. We zingen het welkomstlied en kijken wie er vandaag zijn en ook wie we missen. Daarna tellen we
de peuters, de volwassenen en Puk en schrijven dat op het bord. In de kring vertellen de peuters alles wat
ze die dag kwijt willen, ze luisteren naar elkaars verhalen en wachten op hun beurt. Zo leren ze rekening
met elkaar houden. Als we met een thema bezig zijn doen we een activiteit of liedje dat in het thema past.
spelen
Tijdens het vrij spelen mogen peuters kiezen waarmee ze gaan spelen, alleen of samen. Sommige peuters
hebben de pedagogisch medewerkers nodig om tot spel te komen, anderen gaan het liefst hun eigen gang.
Spelen is leren: de pedagogisch medewerkers stimuleren de peuters, helpen met een moeilijke puzzel of
doen een gezelschapsspel met een groepje. Samen spelen is ook delen. Bij conflicten kijken we eerst of de
peuters het zelf kunnen oplossen. Als peuters op een positieve manier voor zichzelf opkomen is de
pedagogisch medewerker niet nodig. Lukt het de kinderen niet zelf dan leggen we uit wat ze gedaan hebben
en waarom het andere kind zo verdrietig is. Het goedmaken is belangrijk. Na het spelen ruimen we samen
alles op.
huishoek
In de huishoek kunnen peuters situaties naspelen uit hun dagelijks omgeving. Er zijn keukenspulletjes,
borden, kopje en bestek, een telefoon en poppen. Puk is ook vaak in de huishoek te vinden waar hij erg
goed verzorgd wordt. Spelen in de huishoek stimuleert de sociale en emotionele ontwikkeling. Als wij met
een thema bezig zijn passen we de huishoek aan op het thema.
bouwhoek
In de bouwhoek kunnen peuters spelen met duplo, auto’s, nopper, houten blokken, dieren en de trein. Ze
leren spelenderwijs begrippen als hoog en laag, verschillende maten en vormen. Vaak spelen peuters in de
bouwhoek naast elkaar, de pedagogisch medewerkers leren de peuters samen te bouwen en dat levert
prachtige bouwwerken op. Bouwen is goed voor de fijne motoriek.
zand- en watertafel
Peuters vinden het heerlijk om met hun handen door het zand te woelen, de zandtafel is bij veel peuters
favoriet. We vullen de zandtafel met zand en materialen als schepjes, bakjes, bordjes en zeven. De tafel
kan ook met andere materiaal gevuld worden, bijv. in de herfst met takjes en bladeren. Als het warm weer
is spelen we buiten met zand en vullen we de tafel met water. En wat gebeurt er als je water met zand
mengt?
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creatieve hoek
In de creatieve hoek staat de hoge instructietafel waaraan je heerlijk kan knutselen, tekenen en kleien. Ook
staat er een verfbord en een kast met materialen zoals lijm, potloden, scharen, papier en waterverf. Peuters
kunnen zelf pakken wat ze nodig hebben en aan de slag gaan. Het plezier vinden wij belangrijker dan het
resultaat. Bij elk thema bedenken wij een thema gerichte knutsel(s).
leeshoek
In de leeshoek staat een bank/stoeltjes en een boekenkast. Peuters kunnen rustig genieten van een boek
of lezen gezellig voor aan een ander. Ze leren zo dat boeken leuk zijn en er prachtige platen in staan. In de
boekenkast staan boeken die aansluiten bij de ontwikkeling en belevingswereld van de peuters. In
samenwerking met de bibliotheek zorgen wij dat er regelmatig andere boeken zijn.
buitenspelen
Wij stimuleren het buitenspelen zoveel mogelijk. Buiten kunnen de kinderen zich lekker uitleven, rennen,
fietsen, in de zandbak spelen, verven met water of de boel versieren met stoepkrijt. We maken met een
kleed ook een hoekje waar je lekker kan zitten met poppen of een boekje.
ontwikkelingsmateriaal op tafel
Kinderen kiezen zelf een puzzel of spel, soms doen we samen een gezelschapsspel. Soms is een puzzel
erg moeilijk, dan is er altijd wel een peuter die graag helpt. Ben je klaar dan zet je het spel terug in de kast
en ga je iets anders doen. Misschien wel hamertje tik of het dopjesmozaïek.

Bewegen
Om de grove motoriek nog beter te ontwikkelen maken we af en toe gebruik van het speellokaal in de
basisschool. Deze ruimte geeft de mogelijkheid om met of zonder spelmaterialen de grove motoriek te
oefenen.

Ruimte geven en grenzen stellen
Wat peuters zelf al kunnen mogen ze doen. We stimuleren positief gedrag door peuters duidelijk te laten
merken dat we trots op ze zijn. Dit doen we door oogcontact, een knipoog, duim omhoog en een
schouderklopje. Peuters overschrijden de grens als ze dingen doen die gevaarlijk voor zichzelf en anderen
zijn en als ze door hun gedrag andere peuters bang maken. Kan de peuter zelf niet meer stoppen dan
zetten we hem even apart op een stoeltje tot hij weer rustig is of de boze bui over.

Oog voor zindelijkheid en hygiëne
Peuters die dat kunnen gaan zelf naar het toilet, anderen helpen we even. Na het plassen handen wassen.
We verschonen peuters op de aankleedtafel waar ze zelf op klimmen. Ouders geven schone kleren, luiers
en doekjes mee. Als de peuter interesse krijgt in zindelijk worden ondersteunen en stimuleren we dit in
overleg met de ouders.
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Eten en drinken
Peuters brengen fruit in een bakje mee. Halverwege de ochtend/middag eten we het in de kring op. We
benoemen welk fruit we vandaag hebben en begrippen als lekker, zoet, zuur of sappig. Daarna drinken we
onze bekers gevuld met water.

Gezonde traktaties
Verjaardagen zijn voor de jarige spannend en we maken er dan ook een feestje van dat echt bij de peuter
past. Wij geven een cadeautje maar het uitdelen van de traktatie is voor iedere jarige het hoogtepunt. Op
onze voorschool wordt niet gesnoept. Ouders zorgen voor een gezonde traktatie of een klein cadeautje.

Afsluiten en ophalen
Bijzonderheden worden gemeld en we nemen persoonlijk afscheid van ieder kind. Wij verwachten van
peuters en ouders dat ze gedag zeggen als ze naar huis gaan.

Voorschool Muis
Rolklaverpad 29
1314 PD Almere
tel. 036-5345542
info@kinderopvang-kiekeboe.nl
www.kinderopvang-kiekeboe.nl
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