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Pedagogisch werkplan 
PEUTEROPVANG KWETTERNEST 
 
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 (PO) Kwetternest is gevestigd aan de Tuindersweg 52 te Maasdijk en biedt opvang aan maximaal 16 
kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar met 2 beroepskrachten.  
 
Op deze locatie is tevens de BSO KwestKids Maasdijk, Aventurijn gevestigd.  
Er wordt bij PO Kwetternest zowel verlengde peuteropvang, bestemd voor werkende ouder(s), als gesubsidieerde 

peuteropvang aangeboden. De gesubsidieerde opvang is bedoeld voor kinderen waar van 1 ouder niet werkzaam is. 
Er is opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang mogelijk.  

 
Activiteiten buiten de stamgroep 
PO Kwetternest maakt ook gebruik van de overige ruimtes aan de Tuindersweg. Indien de stamgroep wordt 
verlaten, bijvoorbeeld bij deelname aan activiteiten buiten de groepsruimte, bezoekjes aan activiteiten binnen 
Maasdijk of gezamenlijke activiteiten met kindercentrum Kriskras, gebeurt dit ten allen tijden onder begeleiding van 
een vaste pedagogisch medewerker van de groep. PO Kwetternest maakt, in samenspraak met basisschool 

Aventurijn, gebruik van het schoolplein/ buitenruimte van de basisschool. In de grote natuurtuin kunnen de 
kinderen met veel plezier spelen. Deze buitenruimte is aangrenzend aan het gebouw en d.m.v. hekken af te sluiten. 
De verscheidenheid aan materialen biedt kinderen de mogelijkheid om op ontdekkingstocht te gaan. De kinderen 
mogen onder begeleiding van de pm-ers het speeltoestel gebruiken  
 
Stabiliteit en afwijking Beroepskracht-kind ratio (BKR)  

Er wordt niet afgeweken van de BKR regeling.  

 
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 ped. Coaching) 

• Samen met trainers signalering van trainingsbehoeftes 

• Samen met PM’ers signaleren van zorgbehoefte. 

• Versterken van de doorgaande lijn van VE naar basisonderwijs. 

• Adviseren van MT.  

 

Locatie Aantal doelgroepkinderen Uren voor 2022 

PO Kwetternest / Maasdijk 9 90 

 
Oudercommissie (OC) 
De OC Kwest Maasdijk bestaat uit leden van uit KC Kris Kras, PO Kwetternest en BSO KwestKids Maasdijk, 

 

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 december 2023 


