
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwijs Starrebos 

maart 2023 



In dit pedagogisch werkplan lees je de aannvulling van Samenwijs Starrebos opvang op het algemeen 

pedagogisch beleid. 

Missie en visie 

Samenwijs Starrebos is een voorziening die kinderen van 0-13 jaar uit de wijk een veilige plek biedt 

waar ze kunnen groeien en leren. De wereld is voortdurend in verandering. Samen met ouders 

bereiden we kinderen optimaal voor om nu en in de toekomst te kunnen functioneren en 

participeren. Spelend en onderzoekend leren en ontwikkelen vormen de rode draad in onze opvang 

en onderwijs.  

Met een breed aanbod en geïntegreerde organisatie van opvang en onderwijs bieden we kinderen de 

kennis, competenties en vaardigheden die zij nodig hebben. We werken samen met partners om 

kinderen alle kansen te geven op een manier die bij hem of haar past. De professionals van Starrebos 

zijn betrokken, gedreven en werken vanuit een gemeenschappelijke pedagogische en didactische 

visie: samen veilig groeien. 

  

Samen 

We kunnen en willen het niet alleen. Betrokkenheid en gezamenlijkheid brengt ons 
verder. Dit geldt voor de kinderen naar elkaar, maar ook tussen professionals 
onderling en tussen professionals en kinderen. Samen met ouders en onze partners 
uit de zorg, jeugdhulp en onderwijs werken we aan de groei en ontwikkeling van onze 
kinderen. 

Veilig 
Starrebos moet een veilige plek zijn voor iedereen: voor kinderen, ouders, 
professionals en partners. Een plek waar je je veilig en gerespecteerd voelt. Een plek 
waar je fouten mag maken, waar je mag leren en ontwikkelen. 

Groeien 
Kinderen ontwikkelen zich op alle gebieden enorm. Ze krijgen steeds meer inzicht in 
wie ze zijn en wat hun talenten zijn. Ze groeien ook in zelfstandigheid en worden 
steeds meer eigenaar van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.   

 

Aantal opvanggroepen, kindplaatsen 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) hebben we bij het kinderdagverblijf (KDV) en bij de 

buitenschoolse opvang (BSO) 120 kindplaatsen geregistreerd. De verdeling is als volgt:  

Naam groep Leeftijdsopbouw Maximale groepsgrootte LRK 

Babygroep 0-2 12 

KDV 
52 

Dreumesgroep 1-4 16 
Peutergroep 1-4 16 
Peuter-kleutergroep 3-4 8 
Spelenderwijs 4-13 22 

BSO 
68 

Eigenwijs 4-13 22 
Wereldwijs 7-13 24 
VSO 1* 4-13 22 
VSO 2* 4-13 22 
Vakantieopvang 1* 4-13 22 
Vakantieopvang 2* 4-13 22 

*De ruimten van Spelenderwijs en Eigenwijs worden voor schooltijd gebruikt door de voorschoolse opvang 

(VSO). De vakantieopvang maakt gebruik van drie BSO ruimten en de gemeenschappelijke ruimten.  

Peuter-kleutergroep 

Uniek bij Starrebos is de peuter-kleutergroep, waar kinderen vanaf 3,5 jaar oud al door kunnen 

stromen naar een onderwijssetting. Deze groep is opgezet vanuit de overtuiging dat de ontschotting 

van kinderopvang en basisonderwijs een meerwaarde is voor de kinderen. We laten de harde grens 

van 4 jaar los, waardoor de overstap van opvang naar groep 1 op een vloeiende manier verloopt.  



Een peutergroep met maximaal 16 peuters en 2 professionals is in vergelijking tot een kleutergroep 

met gemiddeld 25 kleuters en 1 professional best een grote overstap. Onze peuter-kleutergroep 

biedt de uitkomst om deze overgang geleidelijk te laten verlopen en tegelijkertijd de ontwikkeling 

van de kinderen op het juiste niveau te kunnen stimuleren. In onze peuter-kleutergroep zitten 

maximaal 8 peuters, begeleid door een pedagogisch professional (PP’er), samen met maximaal 16 

kleuters, welke begeleid worden door een didactisch professional. Dit geeft voor deze kinderen een 

veilige houvast, maar ook een kans om zichzelf uit te dagen. Door deze combinatie van factoren is er 

in deze groep meer tijd en aandacht voor de kinderen, waardoor het veilig groeien soms nèt wat 

sneller gaat. Het kind volgt in de peuter-kleutergroep het onderwijsaanbod van groep 1, maar er is 

extra ruimte voor de fase van de ontwikkeling van het kind dankzij de kleinere setting en extra 

begeleiding. Als kinderen ongeveer 4,5 tot 5 jaar oud zijn, gaan ze over naar groep 1-2. 

Verlaten van de stamgroep  

De dagopvanggroepen zijn bij elkaar in de gang gelegen en werken intensief samen. Naast de eigen 

groepsruimte kunnen alle groepen gebruik maken van de centrale hal, de natuurlijk ingerichte 

buitenruimte en op bepaalde tijden van de speelzaal. We streven er bij de dreumesgroep en 

peutergroep naar om dagelijks minstens één activiteit in een van deze ruimten te verzorgen, zodat 

kinderen van verschillende groepen elkaar kunnen ontmoeten.  

De BSO groepen zijn verspreid in het gebouw en werken onderling intensief samen. Alle groepen 

hebben, aanvullend aan een eigen ruimte met (gedeeld) leerplein, de beschikking over onder andere 

een grote gymzaal, de speelzaal, een handvaardigheidslokaal en buiten een speelplein. 

Wij werken met een opendeurenbeleid. Vanuit onze visie vinden wij het belangrijk dat kinderen zich 

in hun eigen tempo kunnen ontwikkelen en hun leef- en speelruimte kunnen ontdekken. Om hen 

hiertoe mogelijkheid te geven, betekent dit dat we letterlijk de deuren voor kinderen openzetten 

zodat zij hier de kans toe krijgen. Hierin volgen we het initiatief van het kind. Ouders worden over 

het opendeurenbeleid geïnformeerd tijdens een rondleiding, intake en dagelijks bij de 

overdrachtsmomenten.  

Ouders kunnen via het ouderportaal toestemming geven om hun kind mee te laten gaan op 

uitstapjes. Bij uitstapjes bij de BSO met meer dan 30 kinderen, zoals bij de jaarlijkse Blubberrun, 

wordt er altijd ruim van tevoren een plan gedeeld met ouders.  

Structurele samenvoegingen van de groepen  

Los van het opendeurenbeleid zijn er structurele samenvoegingen op de volgende dagdelen: 

Naam groep Voegt samen met Wanneer 

Dreumesgroep Peutergroep Woensdag en vrijdag 07:30-18:30 
Peuterkleutergroep Peutergroep Maandag t/m donderdag 07:30-08:30 en 12:30-18:30  

Vrijdag 07:30-18:30 
Spelenderwijs* Peutergroep Vrijdag 07:30-14:45 
Eigenwijs Spelenderwijs Vrijdag 14:45-18:30 
Wereldwijs Spelenderwijs Vrijdag 14:45-18:30 

*Bij de samenvoeging van de BSO met de dagopvang houden we voor de kinderen van 4 jaar of ouder de regels 

voor 3-jarigen aan, zodat de beroepskracht-kind-ratio op orde blijft.  

Vaste gezichten op de groep 

Bij Starrebos werkt een vast team van PP’ers in combinatie met zo veel mogelijk vaste invalkrachten. 

Hoewel er voor de BSO geen vaste gezichtencriterium geldt, werken wij wel met een vast team van 

PP’ers per groep. Dit biedt continuïteit en vertrouwen voor de kinderen en ouders. Het team valt 

voor elkaar in.  



Naam groep Vaste PP’ers per 01-11-2022 
Dikgedrukte medewerkers zijn de vaste gezichten van de groep 

Babygroep Marleen W, Babette, Marleen v G en Floor 
Dreumesgroep Sophie, Monique en Carlijn 
Peutergroep Sophie, Hélène en Eline 
Peuter-kleutergroep Sofie 
Spelenderwijs Inge 
Eigenwijs Oesha en Toon 
Wereldwijs Jurgen en Sofie 
Vaste invalkrachten Inge, Floor, Monique, Nina, Fabiënne en Annelien 

 

Dagritme van de groep 

In het kort kunt u hier lezen wat in hoofdlijnen het dagritme per groep zal zijn.  

Babygroep 

- De kinderen worden gebracht tussen 07:30-09:00. Er is een korte overdracht en kinderen 

kunnen vrij spelen. Op rustige momenten worden de deuren opengezet, waardoor de 

kinderen daar kunnen spelen als ze dat willen.  

- Kinderen mogen in hun eigen tempo en op hun eigen manier de dag starten en zo de ruimte, 

materialen en andere kinderen ontdekken. We volgen hierin het ritme van de kinderen. Dat 

wil zeggen dat de voedingen, de verzorging, het verschonen, het slapen en het 

spelen/activiteiten individueel afgestemd zijn op het kind. De kinderen die eraan toe zijn 

krijgen in de ochtend fruit, rond de lunch brood, in de middag een tussendoortje en 

eventueel een groentehap. Waar mogelijk vallen momenten samen, zoals een gezamenlijk 

fruit- of broodmoment met meerdere kinderen.  

- De kinderen worden rond 13:00 of tussen 16:30-18:30 opgehaald. Er is een korte overdracht.  

Dreumesgroep en peutergroep 

- De kinderen worden gebracht tussen 07:30-08:30. Alle kinderen worden in de peutergroep 

gebracht (opendeurenbeleid) en wanneer het drukker wordt, splitst de groep. Er is een korte 

overdracht en kinderen kunnen vrij spelen.   

- We bieden diverse activiteiten aan de kinderen aan, zoals een kringgesprek bij de 

dagopening, bewegen, creativiteit, (voor)lezen, hoekenspel, buiten spelen etc. De kinderen 

krijgen in de ochtend fruit, rond de lunch brood en in de middag een tussendoortje. Kinderen 

worden meerdere keren verschoond en gestimuleerd om naar de wc te gaan.  

- De kinderen worden rond 13:00 of tussen 16:30-18:30 opgehaald. Er is een korte overdracht.  

Peuter-kleutergroep 

- De kinderen worden gebracht om 08:30. De kinderen die al eerder aanwezig zijn komen 

vanuit de peutergroep naar de peuterkleutergroep. Er is een korte overdracht.  

- We bieden diverse activiteiten aan de kinderen aan, zoals een kringgesprek bij de 

dagopening, bewegen, creativiteit, (voor)lezen, hoekenspel, buiten spelen etc. De kinderen 

eten in de ochtend fruit en rond de lunch brood. 

- De kinderen worden om 12:30 opgehaald of gaan naar de peutergroep waar ze tussen 16:30-

18:30 opgehaald worden. Er is een korte overdracht.  

BSO Spelenderwijs, Eigenwijs en Wereldwijs 

- De kinderen gaan om 14:45 direct naar de stamgroep van de BSO, waar ze iets te eten en te 

drinken krijgen. Eventueel is er een korte overdracht met collega’s.  

- De BSO kenmerkt zich doordat kinderen keuzes kunnen maken in hun vrijetijdsbesteding. Op 

verschillende plaatsen in het gebouw kunnen kinderen aan de slag. Vaak onder begeleiding 



of in de buurt of het zicht van een PP’er. Met de kinderen vanaf de bovenbouw kunnen ook 

afspraken gemaakt worden over zelfstandig spelen.  

- Rond 16:30 krijgen de kinderen nog iets te eten aangeboden.  

- De kinderen gaan tussen 16:30-18:30 naar huis. Er is eventueel een korte overdracht.  

VSO 

- De kinderen worden gebracht tussen 07:30-08:30. Er is een korte overdracht en kinderen 

kunnen vrij spelen. Om 08:20 lopen de kinderen naar de groep, er is eventueel een korte 

overdracht met collega’s.  

Vakantieopvang 

- De kinderen worden gebracht vanaf 07:30. Er is een korte overdracht.  

- We bieden diverse activiteiten aan de kinderen aan. De kinderen eten in de ochtend fruit en 

rond de lunch brood en in de middag een of twee tussendoortjes. 

- De kinderen gaan tussen 16:30-18:30 naar huis. Er is eventueel een korte overdracht.  

Uren VE 

Op maandag tot en met vrijdag bieden we voorschoolse educatie tussen 08:30-12:30 uur. 

Observeren en signaleren 

Door middel van een observatielijst wordt de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar gevolgd door de 

mentor. Rond de 1e, 2e en 3e verjaardag van het kind worden ouders uitgenodigd voor een gesprek 

waarin de inhoud van de observatielijst met hen wordt doorgenomen. Het volgende gesprek is rond 

de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden, in verband met de overdracht met het onderwijs. In de 

peuterkleutergroep van Starrebos gebeurt de overdracht vloeiend, aangezien de didactisch 

professional al dagelijks met de peuters samenwerkt en de PP’er nog in dezelfde groep werkt. Vanaf 

de 5e verjaardag wordt de ontwikkeling door de didactisch professionals gevolgd en besproken, door 

de PP’ers van de BSO worden alleen indien nodig gesprekken gevoerd.   

Ondersteuningsteam 

Het ondersteuningsteam (OT) bestaat uit een aantal specialisten, namelijk de verpleegkundige van 

het consultatiebureau, de JOOB en de intern begeleider. Het OT komt 5x per jaar samen.  

Doorgaande ontwikkelingslijn met onderwijs 

Collega’s van opvang en onderwijs weten elkaar goed te vinden op Starrebos. Er wordt als één team 

gezorgd voor alle kinderen van 0-13 jaar.  

Op Starrebos wordt zoveel mogelijk met overkoepelende, gezamenlijke thema’s gewerkt van 0-13 

jaar. Dit wordt uitgevoerd op niveau, wat betekent dat kinderen van 0-6/7 jaar hetzelfde deelthema 

hebben, terwijl kinderen van groep (3 en) 4, kinderen van groep 5 en 6 en kinderen van groep 7 en 8 

een ander deelthema hebben. Deze deelthema’s hebben allen raakvlakken met het overkoepelende 

thema. Belangrijk hierbij is de aansluiting bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor kan het 

voorkomen dat er thema’s zijn waarbij we extra deelthema’s opzetten, bijvoorbeeld voor 0-4 jaar en 

4-7 jaar apart.  

Voortdurend wordt de doorgaande lijn verder ontwikkeld, zodat de overgang van opvang naar 

onderwijs steeds kleiner wordt. De peuterkleutergroep is een kenmerkend onderdeel van Starrebos, 

waarbij opvang en onderwijs intensief samenwerken. Daarnaast werken we in het onderwijs volgens 

de principes van KiVa. Dit is een preventief programma gericht op het versterken van de sociale 

veiligheid en het tegengaan van pesten. Rik de Pauw is hier een kenmerkende mascotte van, die in 

de opvang al wordt ingezet. Powerplay is een aanvulling hierop, waarbij positief gedrag van kinderen 

wordt beloond. Dit kan naast het onderwijs ook in de BSO ingezet worden.  



Bij Starrebos werken twee intern begeleiders, voor 0-7 jaar en voor 7-13 jaar. Zij adviseren 

professionals met betrekking tot kinderen die extra zorg behoeven, ondersteunen bij het opstellen 

van begeleidingsplannen en organiseren indien nodig oudergesprekken met externen. De intern 

begeleider 0-7, pedagogisch coach en pedagogisch specialist VVE spreken elkaar regelmatig over het 

aanbod en de afstemming van taken in de opvang. Bij de vergaderingen met team opvang doet de 

intern begeleider 0-7 actief mee en kunnen groepsbesprekingen een onderdeel zijn van de agenda.  

Pedagogisch beleidsmedewerker/-coach 

Peildatum: 01-01-2023. FTE opvang: 8,67 

Uren beleidsmedewerker*  Uren pedagogisch coach*  Uren VE coach  

100 uur 104 uur coaching on the job  20 uur (2 doelgroepkinderen) 
 57 uur individuele coaching  

* We werken met één team, vandaar dat we geen onderscheid maken tussen KDV/BSO bij deze urenberekening.  

Vrijwilligers en stagiaires 

Op Starrebos is naast opvang en onderwijs ook dagbesteding van Amarant gevestigd. Deze cliënten/ 

medewerkers doen voor opvang en onderwijs vrijwilligerswerk en worden aangestuurd door 

begeleiders vanuit Amarant. Voor iedere cliënt/medewerker worden passende werkzaamheden 

gevonden, welke regelmatig kunnen wijzigen, aangezien de mogelijkheden kunnen verbeteren of 

afnemen. Voorbeelden van taken die gedaan worden zijn het snijden van het fruit, de afwas, de was, 

koffie en thee rondbrengen, tuinieren en mee (buiten) spelen met de kinderen.     

Daarnaast is in elke groep per dag maximaal 1 stagiaire aanwezig. Voor schooljaar 2022-2023 is tot 

nu toe bekend dat een 3e jaars SPW3 en 2e jaars SPW4 bij ons stage zullen lopen.  

Half uurs- en drie uursregeling 

In het algemeen pedagogisch beleidsplan staat beschreven dat we mogen afwijken op bepaalde 

momenten van het aantal PP’ers op de groep, ook wel de half uurs- en drie uursregeling genoemd. 

We mogen afwijken op alle dagen en alle groepen tussen 08:00-08:30, 12:30-14:30 en 17:00-17:30.  

Partnerschap met ouders 

Al bij de intake wordt met de ouders besproken dat wij onze rol zien als partners in de opvoeding. 

We investeren veel tijd in de band met ouders. De dagelijkse overdracht is erg waardevol, zeker bij 

kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast werken we met een ouderportaal dat het contact met ouders op 

een laagdrempelige manier vergemakkelijkt. Daarin kunnen zowel ouders als PP’ers berichten en 

foto’s versturen en worden de nieuwsbrieven verstuurd. Alleen bij de babygroep is het dagverslag 

uitgebreid, vanaf de dreumesgroep niet meer.  

Ouders betrekken we bij de VVE thema’s. Dit doen we door hen een flyer te versturen, met daarin 

een selectie van de woorden, boeken en versjes die centraal staan tijdens het thema. De doelgroep-

kinderen krijgen een placemat mee, zodat ook thuis aandacht aan het thema besteed kan worden.  

Op Starrebos zijn we erg actief met (voor)lezen. Van de babygroep tot en met groep 8 wordt hier 

dagelijks expliciet aandacht aan besteed. Met de actie ‘Geef een prentenboek cadeau’ geven we de 

kinderen van 0-6 jaar jaarlijks een prentenboek. Op deze manier kunnen alle ouders aansluiten bij 

wat de kinderen bij ons doen. 

Uiteraard is naast het ouderportaal ook op de website informatie te vinden over Starrebos: 

www.stichtingsamenwijs.nl/starrebos. Op de website van ‘Scholen op de kaart’ kunt u tevens een 

informatiegids raadplegen.  


