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Speel, leer, groei!

Peuters leren door te spelen, te ontdekken en door zelf te doen. Bij Peuterschool De Spiegel kunnen kinderen naar
hartenlust spelen en vriendjes maken. Onze medewerkers zijn deskundig en weten precies hoe ze het beste uit uw
peuter kunnen halen. Ze stimuleren de ontwikkeling door samenspel aan te moedigen, spelletjes te doen, expressie
en creativiteit aan te moedigen, te lezen en te zingen met uw kind. Dat is belangrijk voor nu, en geeft uw kind de juiste
bagage als het straks naar groep 1 gaat.
In deze brochure krijgt u een eerste indruk van Peuter-

Op www.scohpeuterscholen.nl vindt u meer

school De Spiegel. Bent u enthousiast geworden en wilt

achtergrondinformatie. Zo leest u meer informatie over

u meer weten? Maak dan gerust een afspraak voor een

inschrijven en kunt u uitrekenen hoeveel de peuter-

vrijblijvende rondleiding. Onze contactgegevens vindt

school kost. Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht met

u in deze folder.

vragen of opmerkingen. We helpen u graag verder.

SPEEL, LEER, GROEI BIJ SCOH PEUTERSCHOLEN!
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Over Peuterschool De Spiegel

Een peuterschool is een opstapje naar de basisschool. Peuterschool De Spiegel is daarom gevestigd in de gelijknamige
basisschool. Op die manier went uw kind alvast aan de sfeer van de basisschool. De mensen, de geluiden, de kleuren;
alles voelt vertrouwd.
Doordat de peuterschool en de basisschool in hetzelfde

Piramide bestaat uit thema’s die aansluiten bij de ont-

pand zijn gevestigd, kunnen de teams hecht samen-

wikkeling en belevingswereld van peuters en kleuters.

werken. Onze peuterschool vormt samen met de kleu-

Elk jaar staan dezelfde thema’s op het programma,

tergroepen één onderbouw.

steeds op een hoger niveau, passend bij de leeftijd

Samen zijn we een basisschool 2-12. Door deze zeer

en ontwikkeling van uw kind. We geven de taal- en

hechte manier van samenwerken en kennis delen, ver-

rekenontwikkeling van peuters specifieke aandacht.

loopt de overgang naar groep 1 soepel voor uw kind.

We werken met uw peuter aan zijn sociaal-emotionele,

Piramide

motorische en creatieve ontwikkeling.

De overgang van peuter naar kleuter wordt ook ver-

Vertrouwde gezichten

soepeld doordat zowel op de peuterschool als in groep

Uw peuter wordt straks in overleg met u als ouder in

1 en 2 van de basisschool gebruik wordt gemaakt van

een vaste groep geplaatst. Groepen tellen maximaal

de speelleermethode: Piramide. Die methode is speciaal

zestien kinderen. Op die manier kan uw kind rekenen

voor peuters en kleuters ontwikkeld.

op vaste medewerkers en bekende kinderen in de groep.

PEUTERSCHOOL DE SPIEGEL IS EEN OPSTAPJE NAAR DE BASISSCHOOL

In de hoeken spelen, fruit eten, een boekje lezen of bewegen op
muziek. Hoe ziet een ochtend of middag op de peuterschool eruit?
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Een dagje op de peuterschool

Spelinloop
Kinderen worden gebracht door hun ouders of verzorgers.

er geprikkeld en kinderen worden aangemoedigd

Het eerste kwartiertje blijven ouders nog even met hun

samen te spelen. Sommige activiteiten worden in de

kind spelen. De spelinloop is ook bedoeld voor een goed

kring aangeboden. Er is een grote kring waarin plek

contact tussen ouder en pedagogisch medewerkers.

is voor alle kindjes van de groep. Er worden ook activi-

U krijgt bijvoorbeeld informatie over het thema dat

teiten aangeboden in de zogeheten kleine kring.

gebruikt wordt en u krijgt ideeën en tips hoe u ook thuis

Dan wordt een klein groepje kinderen uitgenodigd om

de ontwikkeling van uw kind kan stimuleren. We willen

onder begeleiding van de medewerker te spelen en zo

graag weten hoe het thuis gaat met de ontwikkeling van

wordt spelenderwijs aandacht besteed aan taal of de

uw kind. Wanneer u opvoedvragen heeft, staan we voor u

uitbreiding van de woordenschat.

klaar. Na de spelinloop zwaaien de kinderen de ouder(s)
uit en is het tijd om te beginnen.

Thema’s

Buiten spelen
Buiten spelen is goed voor kinderen. Daarom gaan onze
peuters elke dag drie kwartier naar buiten. Het ene

Aan de hand van een wisselend thema, bieden de mede-

moment biedt de medewerker een leuk buitenspelletje

werkers elke dag een gevarieerd programma aan. Door

aan, het andere moment mogen de kinderen vrij spelen.

middel van de thema’s zoals ‘ik en jij’, ‘ziek en gezond’ of

Zij kunnen vriendjes maken, samen- spelen wordt ge-

‘verkeer’ worden onderwerpen van verschillende kanten

stimuleerd. Er is genoeg speelmateriaal op het plein;

belicht. Het verhaal dat verteld wordt, de knutselwerk-

fietsen, ballen, karren en op sommige locaties is een

jes, de speelhoeken, de speciaal ingerichte thematafel

zandbak of klimtoestel.

staan allemaal in het teken van hetzelfde thema. Op die
manier wordt uw peuter steeds opnieuw uitgedaagd

Vaste onderdelen

om mee te doen. Uw peuter leert goed spreken en zijn

Elke dag komen dezelfde vaste onderdelen terug: samen

woordenschat wordt spelenderwijs vergroot. Ook zijn

een pauzehapje eten, een grappig welkomst- en af-

zintuigen en motorisch handelen worden geprikkeld.

scheidsliedje zingen en gezamenlijk opruimen. Die vaste

Speelhoeken en kring

rituelen zijn fijn voor jonge kinderen; ze bieden structuur
en houvast. Door vaste rituelen te gebruiken voelen

In het speellokaal zijn speelhoeken ingericht; een bouw-

kinderen zich veilig en geborgen. Vanuit geborgenheid

hoek, een huishoek, een themahoek. De fantasie wordt

kunnen ze de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren.
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Voor het eerst naar de peuterschool

En dan is het zover: uw kind gaat naar de peuterschool. Voor u en uw kind een grote overgang. Het is goed om uw kind hierop voor te bereiden. Dit kan bijvoorbeeld door eens langs ons gebouw te lopen en naar binnen te kijken of binnen te lopen.
De eerste tijd zal uw peuter moeten wennen aan de

Hoera, ik word 2,5 jaar!

peuterschool. Voor ieder kind verloopt het wennen

Voor nieuwe ouders organiseert Peuterschool

anders. De pedagogisch medewerkers houden u

De Spiegel de bijeenkomst ‘Hoera, ik word 2,5 jaar!’.

hiervan op de hoogte. Zij geven u ook praktische tips.

Een informatieve bijeenkomst voor ouders met een

Als uw kind zes weken op de peuterschool zit, wordt

peuter die binnenkort komt spelen en leren bij

u uitgenodigd voor een gesprek met de pedagogisch

Peuterschool De Spiegel. U leert andere ouders kennen,

medewerkers om te praten over hoe het gaat.

wij geven achtergrondinformatie over de ontwikke-

Boekentips

lingsfase van uw kind en vertellen over hoe we de
ontwikkeling van uw kind stimuleren. U krijgt ideeën

Een prentenboek kan helpen om uw kind voor te bereiden

mee voor thuis. Verder geven we tips hoe u uw peuter

op de peuterschool. U zou een prentenboek kunnen

kunt voorbereiden op de peuterschool.

kopen bij de boekhandel, maar bij de bibliotheek kunt

Informeer bij de pedagogisch medewerkers naar de

u zo’n boekje ook lenen.

eerstvolgende bijeenkomst.

Onze boekentips!

Hieronder enkele tips van onze pedagogisch
medewerkers:
• ‘Hoera, ik ga naar de speelzaal’ (Marianne Busser)
• ‘Nijntje naar school’ (Dick Bruna)
• ‘Muis gaat naar school’ (Lucy Cousins)
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Opstapje naar de basisschool

Kinderen zijn bij ons welkom vanaf 2,5 jaar. Ze blijven anderhalf jaar op de peuterschool. Die tijd gebruiken we om uw
kind zoveel mogelijk te stimuleren zodat het straks een goede start heeft in groep 1. Jonge kinderen leren door te spelen.
Daarom staat op onze peuterscholen het spel centraal.
Er is een bouwhoek en een huishoek. Er is spelmateri-

oudergesprekken gaan we met u in gesprek over de

aal dat aansluit bij het thema. Daarnaast is er genoeg

ontwikkeling van uw kind.

knutselmateriaal en leerzaam speelgoed zoals puzzels

De vorderingen van uw kind bespreken wij tevens met

en creatief speelgoed. Door al dit materiaal en de spel-

de intern begeleider van onze school. Zij ondersteunt

letjes op de juiste manier aan te bieden, leert uw kind

ons bij het goed observeren van onze peuters.

spelenderwijs. Zo begeleiden we uw kind van peuter

Mochten zich bijzonderheden voordoen, dan gaan we

tot kleuter.

in gesprek met u om samen tot een passende aanpak te

Mentor

komen. Zo kunnen we samenwerken aan de ontwikkeling van uw kind.

Ieder kind heeft een mentor. Voor ouders is de mentor

Als uw kind naar de basisschool gaat, draagt de peuter-

een eerste aanspreekpunt. De mentor houdt samen

school de gegevens van uw kind over. Uw toestemming

met collega’s in de gaten hoe het met uw kind gaat in

wordt hiervoor gevraagd. Zo zorgen wij voor de beste

de groep. Speelt het goed samen, heeft het vriendjes,

begeleiding voor uw peuter.

hoe is het met de woordenschat en de algehele ontwikkeling? Aan de hand van actiepunten kan eventueel

Op naar groep 1

passend spelmateriaal worden ingezet of krijgt uw kind

Na anderhalf jaar is het zover; uw kind is oud genoeg

extra aanbod. We stimuleren kinderen maximaal, maar

om naar groep 1 te gaan. Als school doen we er alles

we zorgen er ook voor dat ze niet overbelast raken.

aan om de overstap zo plezierig mogelijk te maken. In

Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in

de kleutergroep komt uw kind vriendjes tegen van de

zijn eigen tempo.

peuterschool.

Observeren

Het gebouw is bekend terrein en de methode is
vertrouwd. In overleg met de leerkracht van groep 1,

We volgen uw kind in zijn of haar ontwikkeling en leg-

kan uw kind een paar keer wennen in de kleutergroep.

gen onze indrukken en bevindingen vast. In de jaarlijkse

Uw kind voelt zich snel thuis in groep 1.
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Samen met ouders

Ouders en de peuterschool zijn partners in de ontwikkeling van uw kind. De ontwikkeling van uw peuter gaat
onverminderd door op de peuterschool en thuis. SCOH Peuterscholen werken daarom graag samen met u als ouder.
De pedagogisch medewerkers houden rekening met wat u belangrijk vindt. Zij geven u adviezen om bijvoorbeeld thuis
de ontwikkeling van uw peuter te stimuleren.
Bij het halen en brengen nemen de medewerkers de tijd

zijn. Om dit te kunnen realiseren stellen we de hulp van

voor een gesprekje met ouders. Hoe is het met uw peu-

u als ouder / verzorger zeer op prijs, zeker met het oog

ter? Gaat thuis alles goed? Zijn er opvoedvragen waar

op de veiligheid van uw kind. Soms zijn er feesten op

de medewerker misschien bij kan helpen? Spreek onze

school waarbij hulp van ouders gewenst is. Voor ouders

medewerkers gerust aan als u ergens vragen over heeft.

is het leuk om hun kind ‘in actie’ te zien met andere

Oudergesprekken

kinderen van de peuterschool. Op veel SCOH Peuterscholen zijn ook speciale activiteiten voor ouders, denk

Een peuter die zich positief ontwikkelt en het naar de

aan een koffieochtend, Nederlandse les of een informa-

zin heeft, is waar het om draait bij onze peuterschool.

tieavond over opvoeding. Medewerkers informeren u

Tijdens oudergesprekken bespreken we met u de ont-

graag over de mogelijkheden.

wikkeling uw kind. We praten u bij over de vorderingen,
hoe uw peuter omgaat met de andere kinderen, waar

Uw mening telt

het blij van wordt en wat het minder graag doet.

SCOH vindt de stem van ouders belangrijk. Wij horen

We doen er alles aan om uw kind het beste te bieden.

graag of u tevreden bent over de peuterschool.

Pedagogisch medewerkers kennen uw kind door en

Er is bovendien een ideeënbus waar u uw complimen-

door want de ontwikkeling wordt zorgvuldig in de gaten

ten en ideeën kwijt kunt. Op sommige locaties is een

gehouden.

oudercommissie actief, op andere (peuter-)scholen is er

Activiteiten

een zogeheten 2-12 Raad voor medezeggenschap.
Ouders van peuters en van basisschoolleerlingen

Regelmatig zijn er op de peuterschool activiteiten

nemen daaraan deel. Voor meer informatie hierover

waarbij de hulp van ouders goed van pas komt. Denk

kunt u contact opnemen met de directie van de school

aan uitstapjes in de wijk. Voor deze uitstapjes geldt dat

of de pedagogisch medewerkers. Ook op de website van

er per kind één volwassen begeleider beschikbaar moet

de school staat informatie over medezeggenschap.
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Kwaliteit

Voor de zorg van uw peuter kunt u bij SCOH rekenen op een professioneel team en een veilig speellokaal. Kinderen kunnen alleen lekker spelen als ze zich veilig en geborgen voelen. SCOH Peuterscholen vindt een goede sfeer in de groepen
dus ontzettend belangrijk en we besteden daar dan ook veel aandacht aan. Meer informatie en achtergrond hierover
leest u in ons pedagogisch beleidsplan. Dat vindt u op www.scohpeuterscholen.nl/spelend-leren/kwaliteit.

Bekende gezichten

kind continu gescreend. Continue screening betekent

Elke locatie heeft een eigen team van vaste medewer-

dat strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documen-

kers. Uw kind krijgt dagelijks dezelfde medewerkers.

tatie Systeem, dagelijks worden vergeleken met ons

In al onze peuterscholen werken gediplomeerde me-

medewerkersbestand. Op de peuterscholen is het vier-

dewerkers. Zij zijn geschoold (minimaal MBO niveau 3,

ogen-principe van kracht. In de praktijk betekent

pedagogisch werk) in de ontwikkeling van het jonge

dit dat op de peuterscholen altijd minimaal twee ge-

kind, de voor- en vroegschoolse educatie en (kinder-)

kwalificeerde medewerkers aanwezig zijn. Zo is er altijd

EHBO. Op alle locaties zijn gespecialiseerde pedago-

toezicht van vier ogen en zien en horen de medewerkers

gisch coaches om medewerkers te ondersteunen bij

elkaar bij het uitvoeren van hun werkzaamheden.

hun pedagogische-educatieve werkzaamheden.

Onze pedagogisch medewerkers werken volgens de

Wij investeren daarnaast volop in training, scholing

procedures van de meldcode kindermishandeling en

en begeleiding van onze medewerkers en eventuele

huiselijk geweld.

stagiaires.
Meer informatie over de kwaliteit van onze peuterschoMeer informatie over ons team vindt u op www.scoh-

len vindt u op www.scohpeuterscholen.nl/spelend-

peuterscholen.nl/spelend-leren/professioneel-team.

leren/kwaliteit.

Wij voldoen aan alle wettelijke voorschriften

Veilig spelen

SCOH Peuterscholen voldoen volledig aan de wettelijke

Veiligheid in het speellokaal is op onze peuterscholen

voorschriften en zijn geregistreerd in het Landelijk

vanzelfsprekend. Het meubilair is ergonomisch verant-

Register Kinderopvang. Al onze medewerkers zijn in het

woord, het speelmateriaal is afgestemd op jonge

bezit van een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

kinderen en veilig om mee te spelen. De buitentoestel-

Zij worden met het oog op de veiligheid van uw

len hebben een veiligheidscertificaat. Jaarlijks houden

we twee ontruimingsoefeningen. We registreren onge-

gesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

lukjes en bijna-ongelukjes om ervan te leren.

Meer informatie hierover kunt u bij de pedagogisch

We zijn verzekerd voor ongevallen. U dient zelf over

medewerkers opvragen of vinden op onze website:

een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren

www.scohpeuterscholen.nl/over-scoh/klachtenregeling.

(AVP) te beschikken voor incidenten waarbij uw kind
onbedoeld schade veroorzaakt.

Klachten

Foto’s/video’s op de website en sociale media
Uiteraard willen we graag laten zien welke leuke activiteiten we doen. Daarom plaatsen we regelmatig foto’s

Wij willen optimale kwaliteit bieden aan u en aan uw

of video’s op onze website of op onze socialemedia-

peuter. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft.

kanalen . Wij vragen bij inschrijving uw toestemming

Eventuele klachten kunt u in eerste instantie met de

voor het publiceren van beelden waar uw kind op staat.

pedagogisch medewerker bespreken. Komt u er samen
niet uit, dan kunt u contact opnemen met de directeur

We gaan zorgvuldig om met privacygevoelige informa-

van de basisschool of met SCOH Peuterscholen:

tie. De afspraken over het beheer van de gegevens van

T 070-311 87 87.

uw kind hebben wij vastgelegd in een protocol.

Voor klachten van ouders en oudercommissies is een

Dit protocol kunt u inzien op de peuterschool of op de

klachtenregeling van toepassing. Onze stichting is aan-

website www.scohpeuterscholen.nl.
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Praktische zaken

Nog niet zindelijk?

Kleding

Dat is geen probleem. Naar de wc gaan wordt zoveel

Trek uw kind makkelijk zittende kleding aan waarin hij

mogelijk aangemoedigd. Bent u thuis begonnen met

of zij veilig kan spelen en kleding die vies mag worden.

zindelijkheidstraining? Wilt u dat dan doorgeven aan

Wilt u ook zorgen voor goede buitenkleding, want

de pedagogisch medewerkers? Zij helpen uw kind

elke dag spelen de kinderen buiten. We stimuleren

graag verder.

kinderen hun jas zelf aan en uit te trekken. Vermijd

Fruit
SCOH vindt de gezondheid van kinderen belangrijk en
moedigt een gezonde leefstijl aan. Daarom drinken de

koordjes aan kleren; die maken het spelen onveilig. Het
is veiliger als uw kind geen ketting of oorbellen draagt.
Laat sieraden daarom zoveel mogelijk thuis.

peuters water en wordt er geen snoep of koek uitge-

Knuffels en speelgoed

deeld. Ook het tussendoortje houden we graag gezond;

Kinderen die voor het eerst naar de peuterschool gaan,

een stukje fruit bijvoorbeeld.

kunnen veel steun ervaren van een vertrouwd knuffel-

Verjaardagen

dier of een favoriet speeltje. Iets meenemen mag dan
best. Is uw kind eenmaal gewend, dan vragen wij u om

Een verjaardag is voor een peuter een belangrijke ge-

knuffels en speelgoed thuis te laten.

beurtenis. We zetten die dag uw jarige peuter volop in

Zo voorkomen we dat spullen kwijtraken of stukgaan.

het zonnetje. Gezond trakteren is vanzelfsprekend dus

Bovendien is er op de peuterscholen genoeg speelma-

we trakteren geen chips of snoepgoed. Er zijn tal van

teriaal aanwezig. Uw kind hoeft zich niet te vervelen.

andere mogelijkheden met bijvoorbeeld een stukje fruit.
We vragen u om de traktatie klein te houden en op de

Huisdieren

veiligheid van de traktatie te letten. Bij SCOH Peuterscho-

Sommige peuters zijn allergisch voor bepaalde huis-

len draait het niet om de traktatie, maar om het feestje

dieren. We vragen u daarom geen dieren mee te nemen.

dat je met je vriendjes en vriendinnetjes viert.

SCOH moedigt een gezonde leefstijl aan

Hoofdluis

Ziek melden

Peuters met hoofdluis kunnen niet naar de peuterschool

Is uw kind ziek en kan hij niet naar de peuterschool

komen om besmetting te voorkomen. Controleer uw

komen? Wilt u dit dan melden bij de medewerkers?

peuter dus zelf regelmatig op hoofdluis, wanneer de

We horen graag wat uw peuter heeft en hoe het met

luizen behandeld zijn, is uw kind weer welkom.

hem gaat. Ook als uw peuter om een andere reden niet

Gezondheid

aanwezig kan zijn, vragen wij u dit aan de medewerkers
te melden. Als uw kind ziek wordt op de peuterschool,

Het is belangrijk dat uw kind lekker in zijn vel zit en goed

zal een medewerker u bellen en u vragen om uw peuter

kan spelen. Wij doen er alles aan om uw kind een scho-

op te komen halen.

ne en gezonde omgeving te bieden. Als er bijzonderheden zijn in verband met de gezondheid van uw kind,

Naar de basisschool

horen wij die graag.

Wanneer uw peuter vier wordt en naar de basisschool
gaat, stopt de tijd bij SCOH Peuterscholen.
Kinderen van de peuterschool krijgen voorrang bij

Wilt u aan ons doorgeven:
• Of uw peuter is ingeënt en waartegen
• Of uw peuter medicijnen gebruikt
• Of uw kind allergisch is en waarvoor

We zijn terughoudend wat medische handelingen

plaatsing op de basisschool, mits ouders hun kind
tijdig hebben opgegeven. We helpen u en uw kind
om de overstap zo goed mogelijk te laten verlopen
door een soepele overdracht. Tussentijds opzeggen,
bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, kan ook.
Wij hanteren een opzegtermijn van een maand.

betreft. Het is ons niet toegestaan medicijnen aan uw

U bent welkom!

kind te geven, tenzij u als ouder daar uitdrukkelijk om

Meer informatie kunt u vinden op:

vraagt en hiervoor schriftelijke toestemming geeft.

www.scohpeuterscholen.nl.

U BENT VAN HARTE WELKOM OP ONZE PEUTERSCHOOL!

Notities

Kom je spelen?

