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Peutergroep “Willem Teellinck” 

Ruiterpad 83 3911 SK Achterberg 0317-614388 

Maandagmorgen/maandagmiddag, dinsdagmorgen/dinsdagmiddag, 

donderdagmorgen/donderdagmiddag 

08.00 – 12.00 uur/ 13.30 – 15.30 uur  

woensdagmorgen/vrijdagmorgen 08.30 – 12.30 uur 

 

Welkom bij de peutergroep “Willem Teellinck” in Achterberg! 

Door middel van deze gids willen wij u iets vertellen over het reilen en zeilen op onze 

peutergroep. We hopen van harte dat uw kind een fijne peutergroep tijd tegemoet gaat en al 

spelend leert om, in een andere situatie dan thuis, met andere kinderen en volwassenen om te 

gaan. Hebt u na het lezen nog vragen, stel deze dan gerust. 

Directie en leiding peutergroep “Willem Teellinck” 
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1. ALGEMENE INFORMATIE 
Peutergroep “Willem Teellinck” is sinds januari 2008 gevestigd in een lokaal van de Willem 

Teellinckschool aan het Ruiterpad. 

Sinds januari 2010 maakt de peutergroep deel uit van de Stichting Peutergroep “Willem 

Teellinck”, een afgeleide van de Stichting ter behartiging van de belangen van scholen met de 

Bijbel op reformatorische grondslag te Achterberg, die de Willem Teellinckschool in stand 

houdt. 

Het management van deze Stichting draagt o.a. zorg voor contacten met de gemeente, de 

verdeling van het toegewezen budget over de peutergroep, geschikte huisvesting, het 

vaststellen van het beleid enz. . 

De peutergroep heeft een eigen Oudercommissie/Medezeggenschapsraad. Deze commissie 

heeft een reguliere medezeggenschapsfunctie: zij adviseert over zaken als pedagogisch beleid, 

de gang van zaken op een locatie en andere voor ouders en kinderen belangrijke aspecten van 

de peutergroep. 

 

2. KWALITEIT 
De Stichting Peutergroep “Willem Teellinck” streeft naar een hoge kwaliteit van de uitvoering 

van de peutergroep. 

Vanuit een inspirerende omgeving geven wij kinderen de ruimte om zich te ontplooien. Hierbij 

luisteren wij ook naar de wensen van ouders/verzorgers. 

De processen met betrekking tot de dienstverlening binnen de Stichting worden regelmatig 

bekeken op effectiviteit en efficiëntie. Hierbij wordt ook het oordeel van de 

ouders/verzorgers over de (wijze van) dienstverlening betrokken. Dit doen wij onder andere 

via een oudertevredenheidonderzoek /ouderenquête.  

Divers beleid is vastgelegd in protocollen, zoals het Ouderbeleid, Klachtenbeleid, 

Privacybeleid, beleid rond signalering van ontwikkelingsproblemen en kindermishandeling, 

voedsel en hygiëne et cetera. Dit beleid is desgewenst door ouders in te zien. 

In het kwaliteitsbeleid staat de peutergroep voor de uitvoering van de volgende activiteiten:  

1. In de peutergroep wordt gewerkt met een methode voor Voor- en Vroegschoolse Educatie 

(VVE), Doe meer met Bas, daarnaast worden er materialen gebruikt van de methode 

Peuterplein en Puk en Ko, die beide aansluiten op de gebruikte methodes in de basisschool 

Kleuterplein en TaalOceaan.  
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2. De peuters komen 4 dagdelen onder leiding van een gekwalificeerde peuterleidster in 

aanraking met middelen en materialen die gericht zijn op ontwikkeling van de peuters op het 

gebied van talige, cijfermatige, sociaal-emotionele en motorische activiteiten ter 

voorbereiding op de basisschool. 

3. De 4 dagdelen, in totaal de mogelijkheid van 16 uur in de week, worden als volgt 

ingedeeld: 

Kringactiviteit/Bijbelse geschiedenis – Taal/rekenactiviteit in de kring-Spelen buiten/binnen 

– Eten/drinken – Werken met ontwikkelingsmateriaal – Voorlezen/zingen  

4. In elke groep zijn maximaal 8 peuters die worden begeleid door een vaste groepsleidster, 

die door een onderwijsassistente op de momenten van VVE wordt ondersteund. Bij meer dan 

8 kinderen in de groep zijn er twee groepsleidsters in de groep aanwezig. Beide leidsters zijn 

geschoold in het omgaan met de VVE-methode waarmee gewerkt wordt. 

5. Om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen volgen worden er gebruik gemaakt van 

observaties en toetsen volgens een Leerlingvolgsysteem/ ParnasSys 

Leerlijnen/Peutervolgsysteem. De resultaten worden in de oudergesprekken/contactavonden 

met u besproken. 

3. PEDAGOGISCH BELEID 
Het pedagogisch beleid is vastgelegd in het algemeen pedagogisch beleidsplan. Dit 

pedagogisch beleidsplan ligt ter inzage bij de directie. Desgewenst kan u een exemplaar 

verstrekt worden. Het pedagogisch beleid is voor iedere werksoort vertaald in een pedagogisch 

werkplan. In het “pedagogisch werkplan peutergroep” staat beschreven hoe de pedagogische 

uitgangspunten in de praktijk worden vorm gegeven.  

4. OPENINGSTIJDEN 
Peutergroep “Willem Teellinck” is op maandagmorgen/maandagmiddag, 

dinsdagmorgen/dinsdagmiddag, woensdagmorgen en donderdagmorgen /donderdagmiddag 

en vrijdagmorgen geopend van 7.50 tot 12.10 uur en ’s middags van 13.20 tot 15.40 uur. Dit 

is inclusief 10 minuten haal- en brengtijd. Eerder brengen dan de vermelde tijd is niet mogelijk, 

behalve na expliciet overleg met de leidster. Vanaf 12.00 uur kunt u uw peuter ophalen. Wilt 

u ervoor zorgen dat uw kind niet later dan 12.10 uur opgehaald is. Het komt voor dat de leiding 

na de peutergroeptijd weer andere afspraken heeft. 

Peuters kunnen één of meer dagdelen de peutergroep bezoeken. De ervaring leert dat kinderen 

het makkelijkst wennen wanneer ze de peutergroep zeker twee keer per week bezoeken. Het is 
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over het algemeen wenselijk om de 4 dagdelen per week waar mogelijk te bezoeken in verband 

met de doorgaande Bijbelverhalen/lessen/werkjes/etc.  

 

5. VAKANTIES 
De vakanties sluiten aan bij die van de Willem Teellinckschool Achterberg. Zij worden tijdig 

bekend gemaakt op de website, de informatiekalender en de nieuwsbrieven (het informatieblad 

van de Stichting Peutergroep “Willem Teellinck” dat elke maand verschijnt.) 

6. LEIDING OP DE PEUTERGROEP 
Op de peutergroep werkt een vaste, gediplomeerde leidster. 

Zij heeft de leiding op de groep(en), waarin bij elkaar (maximaal) 16 kinderen zitten. Per 

dagdeel is er per groep altijd één vaste leid(st)er aanwezig, bij meer dan 8 kinderen op de groep 

zijn er twee leidsters aanwezig. 

De vaste leiding is aangesteld door de directie, beschikt over een relevante beroepsopleiding 

en volgt regelmatig bijscholingscursussen. 

De vaste leiding wordt op de groep bijgestaan door een vaste onderwijsassistente en/of stagiaire 

van een beroepsopleiding. De beroepskrachten in opleiding worden alleen belast met de 

verzorging en opvang met de kinderen onder verantwoordelijkheid en aanwezigheid van de 

groepsleidster. 

7. INZET PEDAGOGISCHE BELEIDSMEDEWERKER EN  

PEDAGOGISCHE COACH 

Vanaf 1 januari 2019 zijn we vanuit de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang verplicht om 

te werken met een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. In dit bericht 

leggen wij u uit wat dit precies inhoudt. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard 

altijd bij de directie terecht. 

• De pedagogisch beleidsmedewerker houdt zich bezig met de ontwikkeling en 

implementatie van pedagogisch beleid. Per kindercentrum wordt minimaal 50 uur per 

jaar berekend. De verdeling van het totaal aantal uren over de kindercentra is maatwerk. 

Voor peutergroep Willem Teellinck komt dit neer op 50 uur. Deze uren worden opgevuld 

door onze juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen. Zij is de afgelopen jaren vanuit de 
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Stichting Peutergroep Willem Teellinck al betrokken bij de peuteropvang. Daar verandert 

niets aan. U zult haar als ouder meestal aantreffen op de groep(en). 

• De pedagogisch coach coacht de pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse 

werkzaamheden op de groep. Iedere pedagogisch medewerker wordt jaarlijks gecoacht. 

Per fulltime formatieplaats wordt minimaal 10 uur coaching per jaar berekend. De 

verdeling van het totaal aantal uren over de medewerkers is maatwerk. Voor peutergroep 

Willem Teellinck komen we uit op totaal 10 uur. We hebben mede in verband met het 

implementeren van een nieuw kindervolgsysteem (ParnasSys Leerlijnen!) en de coaching 

die daarvoor nodig is, ervoor gekozen om een pedagogisch coach van 10 uur aan te 

nemen. Zij heeft dan voldoende uren voor de pedagogisch coaching op de locatie en de 

implementatie van ParnasSys per jaar. Wij hebben de volgende medewerker in dienst als 

pedagogisch coach: juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen. Zij draagt bij aan 

kwaliteitsverbetering door het coachen, ondersteunen en adviseren van medewerkers bij 

de begeleiding van de groep kinderen (ook in complexe situaties). Zij is verantwoordelijk 

voor de kwaliteit van het pedagogisch handelen volgens ons pedagogisch beleid. Zij 

implementeert de ontwikkelingsgerichte thema’s in het dagelijks werk van pedagogisch 

medewerkers. U treft haar aan op de groep(en) op de peuteropvang. De begeleiding en 

coaching van onze juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen zal uiteraard ook plaatsvinden op 

onze locatie volgens de begeleiding/ondersteuning vanuit het personeelsbeleid van de 

school. 

• Wij hebben daarnaast een zorgcoördinator (Meester H. Bouw) in dienst (voor 20 uur) die 

de medewerkers op de groepen ondersteunt bij specifieke zorgvragen van de kinderen. 

De zorgcoördinator richt zich op het adviseren, coachen en ondersteunen van 

pedagogisch medewerkers bij het signaleren van zorg en de aanpak op de opvang én het 

indien nodig bespreken van deze zorg met de ouders en het coördineren van zorg. De 

zorgcoördinator is tevens de directe aandachtfunctionaris kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag. 
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Urenverdeling over de locaties 

Wat betreft de inzet van de pedagogisch coach op de locatie hebben we een globale planning 

voor het jaar gemaakt. Op basis van de wettelijke verdeling qua aantal medewerkers op de 

locatie betekent dat in de praktijk dat zij een minimaal aantal uren op de locatie aanwezig 

zullen zijn: 

Locatie Aantal uur 

per jaar 

Gemiddeld aantal weken 

per jaar 

Willem Teellinck 10 5 

 

8. AANMELDING, ADRESWIJZIGINGEN EN OPZEGGING 
Peuters zijn welkom vanaf hun derde verjaardag in het jaar dat zij vier jaar hopen te worden. 

Bij een jongere leeftijd is de toelating afhankelijk van een VVE-verklaring die u via het 

Centrum van Jeugd en Gezin (consultatiebureau) kunt aanvragen. U kunt uw kind voor de 

peutergroep aanmelden via een gegevensformulier dat op (telefonische) aanvraag te verkrijgen 

is. Het gegevensformulier kunt u, na volledige invulling, toezenden aan: Stichting Peutergroep 

“Willem Teellinck” Ruiterpad 83, 3911 SK Achterberg. Op grond van deze informatie wordt u 

uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek op de peutergroep.  

Naar aanleiding van deze wederzijdse kennismaking ontvangt u een aanmeldingsformulier dat 

u dan aan de peutergroep kunt laten toekomen, waarna uw verzoek door het bestuur van de 

stichting “Willem Teellinck” zal worden behandeld. Aanmelden kan alleen schriftelijk 

 

Wanneer er een plaats is voor uw peuter wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. 

Wanneer u daar behoefte aan hebt kunt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek 

met de directie van de peutergroep, dhr. H. Koster. Hij is maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 

17.30 uur te bereiken op de “Willem Teellinckschool”, tel. 0317-614388. 
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Wilt u bij verhuizing ook tijdig uw nieuwe adres en telefoonnummer aan de administratie 

doorgeven? 

Als u, wanneer uw kind de peutergroep al bezoekt, de plaatsing wilt wijzigen, verminderen of 

uitbreiden kunt u dit doorgeven aan de leiding. 

 

Voor de peutergroep geldt een opzegtermijn van twee maanden. 

Wij verzoeken u twee maanden van tevoren schriftelijk - d.m.v. het opzegformulier dat te 

verkrijgen is op de peutergroep - op te zeggen. 

 

Dit is nodig om tijdig nieuwe peuters te kunnen inroosteren op de vrijkomende plaatsen. 

Bij te laat afmelden zijn wij genoodzaakt de ouderbijdragen langer in rekening te brengen, omdat 

we dan niet meer in staat zijn de vrijkomende plaats meteen op te vullen. 
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9. OUDERBIJDRAGE EN WIJZE VAN BETALING 
De kosten van de instandhouding van de peutergroep komen voor rekening van de stichting 

peutergroep “Willem Teellinck”. Zij wordt daarin ondersteund door de subsidie voor het 

aanbieden van VVE die van de plaatselijke overheid, de gemeente Rhenen, wordt ontvangen. 

Daarnaast wordt ook een bijdrage van de ouders over de maanden dat hun peuter van nog 

geen vier jaar de peutergroep bezoekt gevraagd. 

Het gaat daarbij om een bedrag dat in relatie met de landelijke richtlijnen voor de 

ouderbijdrage aan VVE jaarlijks door het bestuur van de stichting peutergroep voorafgaand 

aan het jaarseizoen wordt vastgesteld. 

 

De hoogte van de ouderbijdrage hangt af van uw (gezins)situatie.  

1. Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? 

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als beide ouders/verzorgers werken en/of studeren. U 

betaalt dan een bruto maandbedrag gebaseerd op een vast uurtarief. U krijgt van de 

Belastingdienst een deel van het maandbedrag terug. De hoogte van het deel dat u terugkrijgt, 

hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe meer u samen verdient, hoe minder u terugkrijgt. 

Voor de teruggave vraagt u toeslag aan bij de Belastingdienst.  

Tegemoetkoming Belastingdienst 

Als u werk, studie en/of zorg voor uw kinderen combineert, maar ook als u werkzoekende bent, 

kunt u van de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang krijgen. De 

hoogte is voor een deel afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele man, het aantal 

kinderen in uw gezin dat gebruik maakt van kinderopvang en de kosten ervan. Op de 

site www.toeslagen.nl vindt u verdere informatie. Hier kunt u ook een proefberekening maken. 

 

Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op  € 8,50 

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck 

met de Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo: 

U vraagt als ouder zelf de kinderopvangtoeslag aan; 

Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel 

opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’; 

Zijn er verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van 

Belastingdienst/Toeslagen; 

U past zelf indien nodig uw gegevens aan; 

Daardoor is de kans dat u later toeslag moet terugbetalen kleiner. 

Tip: Check dus zelf ook regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. 

Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslagapp van 

Belastingdienst/Toeslagen. 

http://www.toeslagen.nl/
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2. Komt u niet in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag? 

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, betalen maandelijks een 

inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuteropvang. U moet aantonen dat u niet in 

aanmerking komt voor de toeslag. Dat gebeurt door het ondertekenen van een verklaring, die 

u bij de administratie van de peutergroep kunt opvragen. Op basis van uw gezamenlijk 

inkomen wordt bepaald wat de hoogte van de ouderbijdrage is. Hoe hoger het gezamenlijk 

inkomen, des te hoger de ouderbijdrage. 

Wij maken voor het vaststellen van het maandbedrag daarbij gebruik van de onderstaande 

tabel: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    Ouderbijdrage VVE 

Wanneer uw kind een vve-indicatie van het consultatiebureau heeft gekregen én meerdere 

dagdelen naar de peutergroep gaat, hangt het van uw situatie af wat uw ouderbijdrage wordt.  

1. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan dient u kinderopvangtoeslag aan te 

vragen. U gaat voor de dagdelen dat uw kind de peutergroep bezoekt het uurtarief 

betalen wat wordt bepaald door de peuteropvang aanbieder. U krijgt van de 

Belastingdienst een deel van het maandbedrag terug. De hoogte van het deel dat u 

terugkrijgt, hangt af van uw gezamenlijk inkomen. Hoe meer u samen verdient, hoe 

minder u terugkrijgt.  

Het uurtarief voor 2022 is vastgesteld op  € 8,50 

Categorie 

Bruto 

gezinsinkomen 

2022 in € tot en met 

 

Ouderbijdrage per 

maand 2022 

1 Lager dan 19.288 €  31,20  

2 19.289 24.525 €  45,77 

3 24.526 31.739 €  62,08 

4 31.740 36.441 €  79,87 

5 36.442 39.806 €  85,02 

6 39.807 56.692 €  92,75 

7 56.693 77.970 €103,18 

8 77.971 108.044 € 136,73 

9 108.045 en hoger €  156,59 

      

Peuters 
zonder VVE-

indicatie

Ouders/verzorgers 
werken/studeren beiden

of 

alleenstaande ouder/verzorger 
werkt/studeert

Ouders/verzorgers 
werken/studeren niet allebei

of

alleenstaande ouder/verzorger 
werkt/studeert niet

Maandelijkse ouderbijdrage betalen aan 
peuteropvang op basis van uurprijs

en

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij 
Belastingdienst (DigiD nodig)

Ouderverklaring 'geen recht op 
kinderopvangtoeslag' en  inkomsten-

verklaringen  indienen

Organisatie bepaalt maandelijkse ouderbijdrage
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2. Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u € 37,50 per maand  (= 

totaal € 450,-  per jaar verdeeld over 12 maanden) voor de dagdelen. Wij factureren de 

zomermaanden niet, het maandbedrag wordt dan € 45,00. 
 

 

 

 

 

De tarieven zijn voor iedere maand hetzelfde, ongeacht het feit of er in een maand een 

schoolvakantie of feestdag valt. De kosten van het hele jaar zijn gebaseerd op 40 weken 

peuteropvang en worden bij elkaar opgeteld en gelijk verdeeld over 12 maanden van het jaar.  

De ouderbijdrage kan worden voldaan via automatische afschrijving via de bank of door 

middel van de betalingsregeling die aan het begin van het jaarseizoen aan elke ouder wordt 

voorgesteld. Afwezigheid door vakantie of ziekte heeft geen invloed op de te betalen 

ouderbijdrage. 

10. DAGDELEN / DAGDEELCOMBINATIES 
In onderstaande combinatiegroepen komen kinderen steeds dezelfde leidster en ongeveer 

dezelfde kinderen tegen. Plaatsing op verschillende dagdelen, die geen officiële combinatie 

vormen is ook mogelijk. De ervaring leert dat de meeste kinderen er ook geen problemen mee 

hebben bij verschillende leidsters in de groep te zitten. Plaatsing op meer dan vier dagdelen 

per week is niet mogelijk. 

 

De dagdelen-combinaties zijn: 

Peutergroep vanaf augustus 2022 

VE peutergroep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Maandagmorgen (08.00-12.00 uur)  dinsdagmorgen (08.00-12.00 uur) / donderdagmorgen (08.00-12.00 uur) / 

vrijdagmorgen (08.30-12.30 uur) 

juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen 

Peutergroep vanaf januari 2023 

VE peutergroep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Maandagmorgen (08.00-12.00 uur)  dinsdagmorgen (08.00-12.00 uur) / donderdagmorgen (08.00-12.00 uur) / 

vrijdagmorgen (08.30-12.30 uur) 

juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen 

 

Peuters 
met VVE-
indicatie

Ouders/verzorgers 
werken/studeren beiden 

of 

alleenstaande 
ouder/verzorger 
werkt/studeert

Ouders/verzorgers 
werken/studeren niet allebei 

of 

alleenstaande 
ouder/verzorger 

werkt/studeert niet

Maandelijkse ouderbijdrage betalen 
aan peuteropvang op basis van uurprijs

en

Kinderopvangtoeslag aanvragen bij 
Belastingdienst (DigiD nodig)

Ouderverklaring 'geen recht op 
kinderopvangtoeslag'  en inkomsten-

verklaringen indienen

en

Vaste lage ouderbijdrage per maand 
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Groep 0 Instroom groep 1 vanaf januari 2022 

Peutergroep met maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. 

Maandagmiddag (13.30-15.30 uur/dinsdagmiddag (13.30-15.30 uur)/ woensdagmorgen (08.30-12.30 uur/ 

donderdagmiddag (13.30-15.30 uur) 

juf J.G.P. de Kruijf-van der Lingen (mami-dimi-domi) 

juf J.A. Huisman-Rijksen (womo) 

In deze groep worden ook kleuters, die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt en in dat gedeelte 

van het schooljaar nog niet doorstromen naar groep 1, op de genoemde dagdelen opgevangen.  

11. ZIEKTE EN/OF AFWEZIGHEID PEUTERLEIDSTER  
Bij ziekte of afwezigheid van de peuterleidster ontvangt u waar mogelijk tijdig bericht en zal 

er naar een adequate oplossing worden gezocht. Bij mogelijkheden van vervanging van de 

peuterleidster zal de peutergroep/peuteropvang op die dag(en) worden voortgezet.  

 

Is deze mogelijkheid van vervanging voor een dag niet toereikend dan zal de peutergroep voor die 

dag worden gesloten. In het aantal uren waarop de ouderbijdrage is gebaseerd wordt met deze 

uitval van peuteropvang waar mogelijk rekening gehouden.  

12. VERHINDERING EN ZIEKTE 
Mocht uw kind niet kunnen komen, wilt u dit dan aan de leiding doorgeven? Heeft uw kind 

een besmettelijke ziekte? Geeft u dit dan door aan de leidster. Zij kan dan eventuele 

maatregelen nemen met het oog op besmettingsgevaar (bijv. t.a.v. zwangere moeders en rode 

hond). 

Kinderen met een besmettelijke ziekte mogen pas de peutergroep bezoeken na overleg van de leiding 

met de huisarts. Wanneer de huisarts de ziekte erg besmettelijk / gevaarlijk acht voor andere 

kinderen kan een kind tijdens de ziekte de toegang tot de peutergroep ontzegd worden. 

 

13. DE EERSTE KEER NAAR DE PEUTERGROEP 
De overgang van thuis naar de peutergroep is groot en uw peuter doet ontzettend veel nieuwe 

indrukken op. Het is daarom fijn om van tevoren kennis te maken met de leiding en de 

peutergroep te verkennen. U kunt daarvoor gebruik maken van de kennismakingsochtend 

/middag. 

De eerste dag is vaak wat onwennig en daarom kunnen we ons goed voorstellen dat u even wilt 

blijven. U kunt met de leiding overleggen wat het beste voor uw kind is. Belangrijk is voor elk 

kind dat u nooit weggaat zonder het te zeggen en dat hij of zij weet dat u hem / haar altijd weer 

op komt halen. 

Voor veel peuters is het meebrengen van iets vertrouwds ook belangrijk. Het is altijd prettig te 
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weten dat er een knuffel in de tas zit, als het troosten door een leidster even niet lukt. 

Kinderen die nieuw zijn op de peutergroep vinden het vaak vervelend als hun ouder/verzorger 

één van de laatste is bij het ophalen. Blijft u de eerste ochtenden thuis bereikbaar; als uw kind 

heimwee heeft of erg moe wordt, dan kan de leidster -indien dit nodig mocht zijn- u bereiken. 

Als blijkt dat de ochtend van 4 uur in het begin te lang is, dan kunt u uw peuter in overleg altijd 

wat later brengen en/of wat eerder komen ophalen. 

 

14. DE INDELING VAN DE OCHTEND 
Aan het begin van de ochtend heeft de leiding de peutergroep al zo ingericht dat de hele situatie 

uitnodigt tot spelen. De peutergroep is ingedeeld in verschillende hoeken: leeshoek, auto- en 

bouwhoek, huishoek(puzzeltafel, kleitafel, verfbord) en niet te vergeten de kring. Maar we 

beginnen in de groep om de dag te openen met elkaar wat vertellen, Psalmen zingen en gebed 

en daarna een Bijbelverhaal of Psalm aanleren. 

Er wordt van alles neergezet zodat het kind een keuze kan maken. De leiding begeleidt, 

stimuleert, activeert en speelt mee als dit nodig blijkt of er vraag naar is. 

Het spelen en bezig zijn van de peuter staat centraal en niet de prestatie in de vorm van werkjes. 

Halverwege de ochtend gaat de leiding met de kinderen opruimen en daarna om de tafel / in 

de kring zitten met elkaar. Op dat moment wordt het van huis meegebrachte eten en drinken 

genuttigd. Wij verzoeken u dringend uw kind geen snoep mee te geven! 

Er worden liedjes gezongen, een verhaaltje verteld, boekje gelezen, verjaardag gevierd of een 

kringgesprek gehouden. Het kringetje vormt een gezellig moment en rustpunt in de morgen. 

Na het “kringetje” wordt er weer vrij gespeeld buiten of in het speellokaal. Als het weer het 

toelaat gaan we natuurlijk naar buiten. Regelmatig wordt er een (groeps)activiteit 

georganiseerd -voor of na het kringetje- waaraan de kinderen meedoen. We denken dan aan 

activiteiten in het kader van een thema: Herfst, de Baby, Lente, de Brandweer of iets dergelijks. 

Naast de speelmogelijkheden in het lokaal kunnen de peuters op “Willem Teellinck” zich elk 

dagdeel een half uur uitleven op het buitenterrein of in het speellokaal. Hier kunnen ze naar 

hartenlust klimmen, rennen, ballen of een kringspelletje doen en rondrijden op de vele fietsjes, 

en karren. Peuters vinden het fijn om te bewegen en hun eigen mogelijkheden te ontdekken en 

te oefenen, daartoe is op de peutergroep alle gelegenheid. 
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Aan het eind van de ochtend komen de ouders / verzorgers hun kinderen weer afhalen bij het 

hek en is het tijd om naar huis te gaan. Uiteraard is er vóór en vooral na de tijd voor de 

peutergroep gelegenheid om met de peuterleidster te praten over uw kind. Mocht u er behoefte 

aan hebben iets uitgebreider te praten, dan kunt u altijd apart een afspraak met haar maken. 

15. WAT NEEM JE ALLEMAAL MEE NAAR DE PEUTERGROEP ? 
Als uw kind naar de peutergroep komt, neemt het een eigen tasje mee, waar zijn of haar naam 

op staat. In die tas zit een beker met drinken, een stukje fruit (of iets anders te eten zoals een 

schoolkoekje of een boterham; geen snoep a.u.b.) en - als uw peuter nog niet zindelijk is - een 

luier. Bij een poepluier wordt een kind (uiteraard) altijd zo snel mogelijk verschoond, 

verschoning bij een plasluier gebeurt i.v.m. de drukte niet standaard. Wanneer u zelf te kennen 

geeft dat uw kind erg veel plast (en het dus niet een hele ochtend redt op 1 luier), of last heeft 

van luieruitslag wordt een kind natuurlijk wel extra verschoond. 

Als uw kind bezig is met zindelijk worden, en nog wel eens “ongelukjes” heeft, is een stel 

reservekleren altijd prettig. 

 

Het is prettig als u ook doosjes, bekers, tassen et cetera van de naam van uw kind voorziet, 

zodat wij gemakkelijk terug kunnen vinden wat bij wie hoort. 

Wanneer uw kind met slecht weer op laarzen komt is het handig om pantoffeltjes mee te geven. 

16. KLEDING EN AANSPRAKELIJKHEID 

Op de peutergroep zijn schorten aanwezig voor het spelen met verf, water en andere ‘knoei’ 

materialen. Maar zo’n schort voorkomt niet alles. 

Wilt u daar bij de kledingkeuze voor uw kind rekening mee houden? Ingewikkelde sluitingen 

maken het de peuter en de leidster onnodig lastig, bijvoorbeeld bij het verschonen of het naar 

de wc gaan. 

Brengt u uw kind met de auto? Denkt u dan wel aan geschikte kleding om buiten te spelen? 
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De leiding kan geen verantwoordelijkheid dragen voor het wegraken of beschadigen van 

kleding en/of meegebracht speelgoed. 

17. ETEN EN DRINKEN 
Halverwege de ochtend wordt het van huis meegenomen eten en drinken en eventuele traktaties 

van jarige kinderen genuttigd. Wilt u uw kind geen snoep (zoetwaren) meegeven. 

Wanneer er voor uw kind speciale voedingsvoorschriften/diëten gelden, wilt u dit dan 

doorgeven aan de leidster (en aan een vervanger wanneer de vaste leidster afwezig is)? 

18. VERJAARDAGEN 
Als uw kind jarig is, is het feest! Het is leuk voor uw kind om op de verjaardag te mogen 

trakteren. Natuurlijk kan dat ook op onze peutergroep. We laten de keuze van de traktatie graag 

aan u over, maar onze voorkeur gaat uit naar gezond snoepen. 

Voor mogelijke variaties kunt u de leidster raadplegen. 

Omdat er kinderen kunnen zijn met een dieet, is het verstandig eerst even te overleggen met de 

leidster. 

19. OUDER- EN SCHOONMAAKAVONDEN 
Vijf maal per jaar - meestal in oktober/december/februari/april/juli - worden er 

schoonmaakavonden georganiseerd, waarop speelmateriaal en - omgeving een extra 

schoonmaakbeurt krijgen in samenwerking met ouders. I.v.m. de hygiëne is dit noodzakelijk. 

Tijdens de schoonmaakavond is er voor ouders alle gelegenheid onder de werkzaamheden in 

gesprek te gaan met andere ouders of de leidsters. 

Regelmatig wordt er een informatieve ouderavond georganiseerd, waarop voor ouders 

interessante onderwerpen door een deskundige worden toegelicht. Daarnaast wordt jaarlijks 

twee keer een tien-minuten-gesprekken- ouderavond georganiseerd. Tijdens die avond kunnen 

ouders die daar behoefte aan hebben met de leidsters nader ingaan op het welbevinden en de 

ontwikkeling van hun kind op de peutergroep. 

20. VIERINGEN/ACTIVITEITEN  
Bij sommige vieringen zoals Koningsdag en schoolreisje/excursie zijn de ouders/verzorgers 

ook aanwezig. U wordt hierover tijdig geïnformeerd. 

In ieder geval 1x in het jaar is er gelegenheid om een dagdeel in de peutergroep mee te maken 

(de oudermorgen). U wordt daarvoor door de peuterleidster uitgenodigd. 

21. VERZEKERINGEN 
Voor alle kinderen en medewerkers is vanwege gemoedsbezwaren geen WA- en 
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ongevallenverzekering (inclusief gebitsschade) afgesloten. 

22. MEDICIJNEN 
In zeldzame gevallen is het noodzakelijk dat een kind medicijnen krijgt toegediend tijdens het 

bezoek aan de peutergroep, bijvoorbeeld ter voorkoming van een astma-aanval of in het kader 

van een epileptische aanval. Het toedienen van medicijnen oraal (via de mond) of rectaal (via 

de anus) is geen ‘voorbehouden handeling’ volgens de wet B.I.G. (d.w.z., mag wel 

uitgevoerd worden door niet-medisch geschoold personeel), het geven van injecties wel. 

Wanneer de leidster medicijnen moet verstrekken dient u als ouders hiervoor eerst een 

formulier in te vullen. De leidster registreert vervolgens op welke tijdstip ze de medicatie 

heeft gegeven. 

Op de peutergroep worden geen medicijnen toegediend zonder overleg met ouders. De enige 

uitzondering hierop is het gebruik van huis-/tuin- en keukenmiddelen (bijv. homeopathische 

gelei die een zwelling doet afnemen) na het stoten van hoofd, romp of ledematen. Als u 

bezwaar heeft tegen het gebruik van deze middelen bij uw kind dient u dit aan te geven bij de 

leidster. 

23. KLACHTENREGELING 
Als u klachten heeft m.b.t. de opvang van uw kind over de gang van zaken op de peutergroep 

dan kunt u bij de leidster terecht; gezamenlijk wordt naar een oplossing gezocht. Komt u er 

samen met de leidster niet uit dan kunt u contact opnemen met de directie, dhr. H. Koster. 

Wanneer een klacht niet intern kan worden opgelost bestaat de mogelijkheid u te wenden tot 

een overkoepelende klachtencommissie. 

De directie kan u nadere informatie verstrekken rond de precieze klachtenprocedure, die 

overigens op de website ter inzage aanwezig is. 

Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het 

Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloketkinderopvang.nl) in te schakelen. Daar 

probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst 

u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw 

klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. In de brochure (geplaatst op onze 

website) staat in hoofdlijnen hoe de Geschillencommissie werkt. Alle regels staan in een 

reglement, dat u kunt raadplegen op onze website of u op aanvraag gratis wordt toegestuurd. 

24. DIVERSEN 
Belangrijke mededelingen worden op het mededelingenbord, de prikborden naast de lokalen en 

op de toegangsdeur tot de peutergroep opgehangen. We maken voor mededelingen/foto’s 

uitnodigingen ook gebruik van het app-systeem Parro vanuit het Ouderportaal. 
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Heeft u ideeën, vragen, suggesties, kritiek of wilt u ons helpen met bijvoorbeeld het repareren 

van speelgoed, het organiseren van festiviteiten of assisteren van de leidsters ? Neemt u dan 

contact op met de directie of één van de leidsters. 

25. UITGANGSPUNTEN M.B.T. ONGEWENSTE INTIMITEITEN, 

AGRESSIE EN/OF DISCRIMINATIE 
 

Van iedere medewerker en van klanten (ouders en verzorgers) wordt verwacht dat zij zich 

gedragen volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Gedrag dat door medewerkers of 

klanten als ongewenst wordt ervaren wordt niet toegestaan. Dit geldt voor alle 

grensoverschrijdend gedrag, met name in de vorm van ongewenste intimiteiten, verbale of non-

verbale agressie of discriminatie. 

Bij herhaaldelijk ongewenst gedrag van medewerkers kunnen arbeidsrechtelijke maatregelen 

getroffen worden (zoals, uiteindelijk, ontslag). Bij dergelijk gedrag van ouders/verzorgers kan 

(uiteindelijk) de dienstverlening aan ouders/verzorgers door de Stichting worden beëindigd. 

D.w.z. dat de kinderen van de betreffende ouder/verzorger niet langer gebruik kunnen maken 

van de voorzieningen binnen de Stichting. 

26. HET OVERDRACHTSFORMULIER 
Binnen de Gemeente Rhenen is men al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van 

Jeugdbeleid. In dit kader vindt men het wenselijk dat er inhoud gegeven wordt aan de z.g. 

“doorgaande lijn” om kinderen beter te kunnen begeleiden. Concreet betekent dit dat er meer 

uitwisseling van informatie rond kinderen plaats moet vinden tussen instellingen onderling. 

Op die manier kan er meer adequaat worden gereageerd op de (on)mogelijkheden en 

behoeften van een kind. 

Voor de Stichting peutergroep betekent dit, dat er vanuit de peutergroep informatie 

gegeven wordt aan de basisschool, waarnaar uw kind vertrekt. Deze informatie wordt 

verstrekt door middel van het overdrachtsformulier, waarop de leidster van de peutergroep 

in het kort enkele gegevens over de ontwikkeling van een kind noteert. 

Het is mogelijk dat het door de leidster ingevulde overdrachtsformulier daarna naar u, 

ouders/verzorgers, gaat ter informatie en ondertekening. Nadat u het heeft ondertekend 

wordt het, vlak voor uw kind naar de basisschool gaat, door de leidster verzonden naar de 

leerkracht van de basisschool, die de (toekomstige) groep van uw kind begeleidt. Er vindt 

in dit kader een gesprek plaats tussen de peuterleidster, de ouders en de leerkracht van de 

kleutergroep.  
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27. OPVOEDINGSONDERSTEUNING 
 

Vanuit het centrum voor Jeugd en Gezin worden in het jaarseizoen enkele oudermorgens over 

opvoeding en gedrag georganiseerd. Op deze morgens worden onderwerpen aan de orde 

gesteld die in de dagelijkse omgang met uw peuter een belangrijke rol spelen. De morgens 

zijn zo ingericht dat er naast een boeiende inleiding over het gedragsonderwerp door een 

deskundige gedragsspecialist veel gelegenheid is om met elkaar de herkenbare 

opvoedingsuitdagingen te bespreken. 

 

In het jaarseizoen worden er ook voorleesmorgens georganiseerd waarop het onderwerp 

voorlezen/spreken/spelen met uw kind aan de hand van thema’s als met mama mee naar de 

supermarkt, naar opa en oma, hoera, ik ben jarig aan de orde zullen komen. Dit is voor 

peuters vanaf +/- 2 ½ jaar totdat ze op de peutergroep zitten. 

Aan het begin van het jaarseizoen zult u voor deze bijeenkomsten worden uitgenodigd in de 

vooronderstelling dat u in de gelegenheid bent om deze morgens op onze peutergroep te 

bezoeken/bij te wonen.  


