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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: op ontdekkingstocht in de tuin, activiteiten doen aan
tafel, vrij spelen, met water of in de zandbak onder het schaduwdoek.
Bijzondere ontmoetingen
Het pand wordt gedeeld met Zonnehof en de Tovertuin. Zij vangen kinderen op met een meervoudige beperking of
een ernstige en nog niet nader te bepalen ontwikkelingsachterstand. Er zijn voor de kinderen van Samsam diverse
mogelijkheden om de kinderen van Zonnehof en de Tovertuin te ontmoeten. Er wordt samen in de grote tuin
gespeeld. Er vinden bezoekjes plaats van deze kinderen in de peutergroepen van Samsam (altijd onder begeleiding
van een medewerker of vrijwilliger van Zonnehof en de Tovertuin). Andersom gaan de kinderen van Samsam ook op
bezoek bij de kinderen van Zonnehof en de Tovertuin. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van een eigen
pedagogisch medewerker.
De ouderen van woonzorgcentrum Rozenhof brengen af en toe, begeleidt door een vrijwilliger of een
activiteitenbegeleider, een bezoekje aan de kinderen van Samsam om samen een activiteit te doen.
Pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE.
Samen met de pedagogisch coaches en de intern begeleider signaleert de pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE
ontwikkelings- en verdiepingskansen in de VE.
De pedagogisch beleidsmedewerker/coach VE is hiervoor (regelmatig) op gezette tijden op de groepen aanwezig.
De taken van de pedagogisch beleidsmedewerker/ coach VE is het borgen van de uitvoering van de VE op de
groepen.
Concreet is dit ondersteunen van pedagogisch medewerkers bij:
•
Vormgeven VE-thema’s, monitoren van uitvoering en evalueren.
•
Uitvoering/gebruik/inzetten van observatie systeem mede t.b.v. opbrengstgericht werken.
•
Doorontwikkeling en gestructureerd uitvoering geven aan kind-plannen (doelgroepkinderen) en groepsplannen
•
Borgen van ouderbetrokkenheid in samenwerking met intern begeleider
•
(meewerkend) coach op de groep (dubbelslag naast pedagogisch coaching)
•
Samen met trainers signalering van trainingsbehoeftes
•
Samen met pedagogisch medewerkers signaleren van zorgbehoefte.
•
Versterken van de doorgaande lijn van VE naar basisonderwijs.
•
Adviseren van MT.
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Locatie
KC Samsam/ Naaldwijk

Aantal doelgroepkinderen
25

Uren voor 2022
250

Oudercommissie
De oudercommissie Samsam bestaat uit leden vanuit KC Samsam en PO KwestKoters.
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