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Pedagogisch werkplan 

PEUTEROPVANG KWESTKOTERS, MONTESSORI 

 

 
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  

Peuteropvang KwestKoters is gevestigd in de Montessorischool Naaldwijk Schubertstraat 2. In deze locatie is tevens 
BSO KwestKids Naaldwijk gevestigd. Het lokaal wordt gezamenlijk gebruikt.  
Er wordt op deze locatie zowel verlengde peuteropvang, bestemd voor werkende ouder(s) als gesubsidieerde 

peuteropvang aangeboden. De gesubsidieerde opvang is bedoeld voor kinderen waarvan 1 ouder niet werkzaam is. 
Er is opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang mogelijk. 
Momenteel kunnen maximaal 16 peuters (2-4 jaar) geplaatst worden met 2 beroepskrachten. Op deze locatie wordt 
gewerkt middels de Montessori visie en met het VE-programma Uk en Puk. 

 
Activiteiten buiten de stamgroep  
Peuteropvang KwestKoters kan gebruik maken van de overige ruimtes en faciliteiten van de Montessorischool. Als 
de stamgroep wordt verlaten, bijvoorbeeld bij deelname aan activiteiten met de school gebeurt dit onder 
begeleiding van een vaste pedagogisch medewerker van de groep. Alleen indien ouders via een 
toestemmingsformulier akkoord hebben gegeven, mogen kinderen zonder begeleiding van een pedagogisch 
medewerker deelnemen aan activiteiten in de school.   

Andere activiteiten buiten de groepsruimte of bezoekjes aan activiteiten binnen de dorpskern of gezamenlijke 
activiteiten met KC Doremi of KC Samsam, beide ook in Naaldwijk, gebeurt ten allen tijden onder begeleiding van 
een vaste pedagogisch medewerker van de groep.  
 

Peuteropvang KwestKoters maakt gebruik van het schoolplein van de basisschool waar er samen met school 
gespeeld wordt. De buitenspeelplaats grenst aan de groepsruimte.  

 
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 groeps-plannen  

• 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.  

 

Locatie Aantal doelgroepkinderen Uren voor 2022 

PO KwestKoters/ Naaldwijk 6 60 

 
Stabiliteit en afwijking Beroepskracht-kindratio (BKR)  
Er wordt niet afgeweken van de BKR regeling  
 
Overig personeel  
Naast de teamleden van Montessorischool Naaldwijk is er geen overig personeel werkzaam binnen de locatie.  

 
Oudercommissie 
Het oudercommissielid van deze locatie zal aansluiten bij OC Samsam. 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 maart 2023 


