Pedagogische uitwerking op locatie
Gegevens van de locatie
Peuteropvang Hannie Schaft
Boerenpad 22
1506 HK Zaandam
Telefoon:
LRK-nummer:

06-46916886
829907026

Opvangsoort
Peuteropvang
Openingstijden
Maandag
8.30 tot 12.30 uur
Dinsdag
8.30 tot 12.30 uur
Woensdag
8.30 tot 12.30 uur
Donderdag
8.30 tot 12.30 uur
Vrijdag
8.30 tot 12.30 uur
De peuteropvang is 40 weken per jaar geopend en is gesloten tijdens alle reguliere schoolvakanties.
IKC
Samen met OBS Hannie Schaft en OBS In ‘t Veld vormt Peuteropvang Hannie Schaft een integraal
kindcentrum (IKC).
Beschrijving stamgroep
Peuteropvang Hannie Schaft beschikt over een eigen lokaal binnen het schoolgebouw van OBS
Hannie Schaft. Deze kleurrijke ruimte is ingericht voor kinderen vanaf 2 jaar. Het maximum aantal
kinderen op de groep is 16. De groep wordt per dagdeel door maximaal 2 pedagogisch medewerkers
begeleid.
Dagindeling
08:30-08:45 uur
08:45-09:00 uur
09:00-10:00 uur
10:00-10:30 uur
10:30-10:45 uur
10:45-11:30 uur
11:30-12:00 uur
12:00-12:15 uur
12:15-12:30 uur

Kinderen worden gebracht
Welkom
(VVE-)activiteit en/of vrij spelen
Eten en drinken in de kring
Toilet- en verschoonronde
(VVE-)activiteit en/of vrij spelen
Buitenspelen
Dag wordt afgesloten met de kinderen
Kinderen worden opgehaald

Achterwachtregeling
Voor elke locatie is een achterwachtregeling opgesteld. Hoe dit geregeld is voor deze locatie is terug
te vinden in het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid.
Structureel volgen van de ontwikkeling
Peuteropvang Hannie Schaft werkt met de methode Peuterplein. Dit is een thematisch programma
waarin alle ontwikkelingsgebieden aanbod komen. Hoe deze methode er uitziet, is terug te vinden in
het VVE-beleid.
Daarnaast wordt er minimaal één keer per jaar geobserveerd. Aan de hand van de observaties
worden er oudergesprekken ingepland met de mentor. Peuteropvang Hannie Schaft maakt gebruik
9 september 2021

Pedagogische uitwerking op locatie
van het kindvolgsysteem Looqin. Hoe de ontwikkeling van peuters met dit volgsysteem wordt
bijgehouden, staat beschreven in het Pedagogisch werkplan Peuteropvang.
De overdracht naar de basisschool en/of buitenschoolse opvang wordt overgedragen aan de hand
van het ‘Zaans Overdrachtsformulier’ dat Gemeente Zaanstad hanteert.
Inrichting
In het lokaal van peuteropvang Hannie Schaft zijn de volgende vaste hoeken voor de kinderen te
vinden:
• Huishoek: De huishoek lokt met name rollen- en fantasiespel uit. Er zijn daar poppen om
aan en uit te kleden, een keukentje waar je visite kunt ontvangen en kunt koken. Peuters
kunnen er samen een rollenspel spelen.
• Leeshoek: In de leeshoek wordt interactief voorgelezen.
• Bouwhoek: In de bouwhoek worden constructiematerialen aangeboden, zoals Duplo en
een treinbaan. Kinderen kunnen hier samen of juist alleen bouwen en spelen. In de
bouwhoek zijn ook ondersteunende materialen aanwezig als auto’s en boerderijdieren.
• De buitenruimte: Er wordt gespeeld op het plein van school. Hier zijn verschillende
speeltoestellen aanwezig, zoals een glijbaan, zandbak en klimrek. Daarnaast kunnen de
kinderen gebruik maken van het buitenspeelmateriaal zoals fietsjes, bellenblaas,
stoepkrijt, ballen etc.

9 september 2021

