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Pedagogisch werkplan 

PEUTEROPVANG OP STAP 

 

 
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. 
 
Stamgroep 

De buitengroep van peuteropvang ‘Op Stap’ bestaat uit maximaal 12 kinderen van 3 tot 4 jaar en 2 pedagogisch 
medewerkers. Deze groep heeft als stamlokaal het lokaal van BSO KwestKids Naaldwijk, Druivenstraat 30 te 
Naaldwijk. Op deze locatie is ook kindercentrum DoReMi gevestigd. De kinderen worden in het stamlokaal gebracht 

en ook weer opgehaald door hun ouders. 
Er is opvang gedurende 40 (school)weken per jaar. Tijdens de schoolvakanties is er geen opvang mogelijk. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het jaargetijde worden de kinderen in de speeltuin gebracht en weer 
opgehaald op het parkeerterrein bij de bussen.  

 
Activiteiten buiten de stamgroep 
De buitengroep gaat het hele jaar onder alle weersomstandigheden ‘Op Stap’ in de natuur om te ontdekken, ervaren 
en beleven, tenzij er sprake is van als de veiligheid in gevaar kan komen (weeralarm), dan vinden de activiteiten 
zoveel mogelijk plaats in de tuin  bij DoReMi of in het stamlokaal. Activiteiten en doelen hangen samen met het 
jaargetijde, o.a. naar het strand, het Staelduinse Bos of diverse parken in gemeente Westland of omliggende 
gemeenten. Er wordt (indien het weer het toelaat) zoveel mogelijk  buiten gegeten. 

Er wordt voor het vervoer gebruik gemaakt van de elektrische bussen van Kwest. 
 
Voorschoolse Educatie (VE) 
Bij de buitengroep wordt in het dagritme van de opvang aandacht besteed aan de taalontwikkeling van de kinderen. 

Er wordt niet met het VE programma Uk & Puk gewerkt.  
 

Stabiliteit en afwijking Beroepskracht-kindratio (BKR)  
Er wordt niet afgeweken van de BKR regeling  
 
Oudercommissie  
Kinderen komen bij onze buitengroep Op Stap vanaf de leeftijd van 3 jaar tot 4 jaar. Dit betekent dat de 
vertegenwoordiging binnen de oudercommissie voor deze specifieke groep kort is. Veelal maken de kinderen naast 
Op Stap ook gebruik van een ander opvanglocatie, bijvoorbeeld KC DoReMi. Het betreffende oudercommissielid zal 

daarom aansluiten bij Oudercommissie DoReMi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit 

Geldig tot 31 maart 2023 


