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Pedagogisch werkplan

KINDERCENTRUM SAMSAM
Bij stichting Kwest werken wij volgens ons actuele Pedagogisch Beleidsplan.
Als aanvulling op dit Pedagogisch Beleidsplan werken wij met een locatie specifiek werkplan. In dit werkplan
beschrijven wij afwijkingen op het Pedagogisch Beleidsplan.
Stamgroepen
Kindercentrum Samsam biedt opvang aan kinderen van 0 tot 4 jaar.
Er is 1 babygroep. In de babygroep verblijven max. 8 kinderen tussen de 0 en 2 jaar en 2 pedagogisch
medewerkers.
Er is 1 peutergroep. In de peutergroep verblijven max. 16 kinderen tussen de 2 en 4 jaar en 2 pedagogisch
medewerkers.
Wanneer de bezetting van twee groepen zodanig is dat het noodzakelijk is dat twee groepen samengevoegd worden
(tot een verticale groep), zal dit altijd gerealiseerd worden volgens de regels van de leidster- kind ratio. Dit zal met
name tijdens de pauzes plaats vinden om het vierogenprincipe te kunnen waarborgen. Ouders zullen hierover
geïnformeerd worden en een toestemmingsformulier ondertekenen. De pauzes zullen dan in overleg genomen
worden.
Er is 1 gemengde peutergroep (verlengde peuteropvang en gesubsidieerde peuteropvang) met maximaal 16
kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De verlengde peuteropvang is voor kinderen waarvan beide ouders werken
en de gesubsidieerde peuteropvang voor kinderen waarvan 1 ouder werkt. Er is opvang gedurende 40
(school)weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang mogelijk.
Activiteiten buiten de stamgroep
In de grote tuin kunnen de kinderen met veel plezier spelen, soms met de kinderen van de Zonnehof waarmee wij
het pand delen.
Op ontdekkingstocht in de tuin, rijden over de verkeersbaan , activiteiten doen aan tafel , vrij spelen, met
water of in de zandbak onder het schaduwdoek.
Er zijn afspraken met Zonnehof, er vinden bezoekjes plaats van de meervoudig gehandicapte kinderen van
Zonnehof (met begeleiding) in de peutergroepen bij Samsam of bij Zonnehof. Er wordt gewerkt volgens het open
deuren beleid.
Alle kinderen met of zonder beperking, groot of klein mogen en kunnen op bepaalde momenten samen spelen,
zowel binnen als in de buitenruimte.
Vrijwilligers
De kinderen van de Zonnehof komen met 1 op 1 begeleiding, dit betreft een vrijwilliger of betaalde medewerker
vanuit Zonnehof.
Oudercommissie
De oudercommissie Samsam bestaat uit leden vanuit KC Samsam en PO KwestKoters.
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