Peutercentrum: Speelrijk 1,2,3
Locatie werkplan. (werk- ouderbeleidsplan) mei 2022

In een locatie gebonden werkplan staat beschreven wat de uitwerking is van het pedagogisch
beleidsplan op de betreffende locatie. Het is een dynamisch instrument. Voortdurend veranderen
inzichten en passen we zaken aan in het werken met de kinderen. Jaarlijks zal het locatie gebonden
werkplan op de agenda van het locatie overleg staan om het te bespreken, te evalueren en waar
nodig aan te passen. Bij tussentijdse wijzigingen zal het werkplan uiteraard ook worden aangepast.
Daarnaast wordt het werkplan jaarlijks met de oudercommissie besproken.

Wijk: Malburgen Oost
Adres: Eimerssingel-Oost 260, 6834 CZ Arnhem
Telefoonnummer: 06-26569365
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Ligging
In het gebouwtje achter de Johannes school zijn gehuisvest Peutercentra Het Speelrijk 1, 2 en 3.
Deze peutercentra zijn gehuisvest in gebouw De Kleine Johannes, Eimerssingel-Oost 260, op het plein
van de Johannesschool.

Openstelling
De openstellingstijden van deze peutercentra zijn te vinden op de website van de SPA.
https://www.spa-spo.nl/spa/onze-locaties
Voor actuele informatie over de dagdelen dat de locaties open is, kunt u contact opnemen met de
administratie (026 – 3523350 dagelijks tussen 9.00 – 16.00 uur
De leiding en groepsgrootte
Leiding, groepsgrootte en (stam) groepssamenstelling:
Drie peutergroepen bestaan, conform de kwaliteitseisen gesteld in de Wet OKE, uit maximaal 16
peuters met 2 gekwalificeerde pedagogisch medewerkers. De groep Speelrijk 2 bestaat uit maximaal
14 kinderen, omdat de groepsruimte niet groot genoeg is voor 16 kinderen.
Het gaat om gemengde groepen d.w.z. dat de er zowel VVE- als regulier aanbod is. Peuters worden
geplaatst in hun eigen vaste (stam) groep. Mocht daarvan worden afgeweken dan wordt dit
overeengekomen met de ouders/verzorgers en vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst.
Stagiaires
Op onze locatie komen stagiaires van verschillende niveaus: HBO Pedagogiek, MBO PW 3-4 en
snuffelstages van het Hendrik Pierson college of het Westeraam College. De stagiaires worden altijd
boventallig geplaatst en worden begeleid door een vaste pedagogisch medewerker. De voortgang
wordt regelmatig besproken. De ped.medewerker/begeleider is op de hoogte van de opdrachten die
de stagiaire moet uitvoeren. Aan de ouders van de peuters wordt vooraf bekend gemaakt dat de
stagiaire komt en voor welke periode.
Afhankelijk van de duur van de stage en aard van de opleiding wordt bepaald bij welke
werkzaamheden de stagiaire kan assisteren en welke werkzaamheden zij onder begeleiding van de
vaste medewerkers (semi) zelfstandig mag uitvoeren. De stagiaire moet een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) kunnen overleggen en is ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.
Werkwijze, maximale omvang en leeftijdsopbouw
Binnen de locatie zijn er vier peutercentra gehuisvest, wat gezien kan worden als vier stamgroepen.
Ieder peutercentra is voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Er zijn wel verschillen in werkwijze,
openingstijden en maximale omvang per stamgroep. Dit is beschreven in het locatiegebonden
werkplan van de specifieke groep.
Ieder kind wordt in principe op één stamgroep opgevangen en daar zijn zij ook de gehele opvangtijd.
Het kan voorkomen dat er bij buiten spelen, feesten of bijvoorbeeld de peutergym of andere
activiteiten de kinderen hun eigen stamgroep verlaten.
Tijdens deze bijzondere activiteiten wordt het maximaal aantal kinderen van de stamgroep
losgelaten. Hierbij kunnen de pm’ers anders over de stamgroepen worden verdeeld, waarbij we er
wel vanuit gaan dat er bij ieder (groepje) kinderen altijd een voor hen bekend persoon is, dit kan ook
een stagiaire of vrijwilliger zijn. Uiteraard blijft het totaal aantal vereiste beroepskrachten op de
locatie onveranderd.
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Vrijwilligers:
Op onze locatie maken we gebruik van de ondersteuning door vrijwilligers. Soms wordt een
vrijwilliger als derde ‘medewerker’ ingezet, soms ter ondersteuning van de vaste medewerker als de
groep uit max 8 kinderen bestaat. Zij werken altijd onder begeleiding van de pedagogisch
medewerker van het peutercentrum. De vaste medewerkers zorgen ervoor dat de vrijwilliger op de
hoogte is van de werkwijze en het pedagogisch beleid.
De vrijwilliger moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen en staat ingeschreven
in het Personenregister Kinderopvang.
Taakomschrijving: Assisteren van de peuterspeelzaalleidster bij voorkomende werkzaamheden. Dit
kan variëren van licht huishoudelijke werkzaamheden tot het onder toezicht leiding krijgen over een
groepje kinderen. Soms zijn er nog extra taken te verrichten als de kinderen niet meer op de
peuterspeelzaal aanwezig zijn, b.v. voorbereiden voor een volgende ochtend, voorbereiden van
feestprogramma’s, maken van peuterkrantje. Ook hierbij kan de inzet van de vrijwillige medewerker
gewenst zijn.
Voor verdere informatie over iedere stamgroep specifiek wil ik u doorverwijzen naar het
locatiewerkplan van iedere groep afzonderlijk.
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