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INLEIDING 
 
Kinderopvang Mamaloe heeft een protocol VE opgesteld. VE staat voor Voorschoolse Educatie.  
 
Bij kinderopvang Mamaloe werken wij met de Vroeg- Voorschoolse Educatie methode Piramide. Het is een NJI 
gecertificeerd VVE-programma. Het doel van de methode is om de ontwikkeling van het jonge kind te optimaliseren 
en te stimuleren om de kansen op een goede schoolloopbaan te vergroten. Piramide stimuleert jonge kinderen op 
een speelse manier in hun ontwikkeling. Piramide richt zich op baby’s, dreumesen, peuters en kleuters.  
 
Onze visie rondom VE is kinderen spelenderwijs ontwikkelen ter voorbereiding op de basisschool. Dit doen wij aan 
de hand van de vier hoekstenen die de basisconcepten van Piramide vormen. De vier hoekstenen zijn nabijheid, 
afstand, initiatief leidster en initiatief kind. Wij bieden Piramide activiteiten spelenderwijs aan om kinderen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op de basisschool.    
 

HOOFDSTUK 1. CONDITIES 
 
Van alle voorschoolse groepen van Kinderopvang Mamaloe is een recent GGD-rapport beschikbaar. Het 
betreffende GGD-Rapport is digitaal te vinden in elke voorschoolse groep en op onze website terug te lezen. 
 
Volgens de wet OKE is 16 de maximale groepsgrootte in een VE groep. Kinderopvang Mamaloe houdt zich aan 
de maximumeisen van de groepsgrootte. In het GGD-rapport is terug te vinden hoeveel kinderen per groep per 
dag maximaal geplaatst mogen worden.  
 
Het personeel van kinderopvang Mamaloe is gediplomeerd conform de eisen van de CAO Kinderopvang en 
beschikken over het 3F taalniveau, waarvoor een niveau verklaring voor is af gegeven. Kinderopvang Mamaloe 
heeft twee VVE Piramide trainers in dienst. De Piramide trainer schoolt alle medewerkers, werkzaam met Piramide, 
en zorgt elk jaar voor twee herhalingslessen en een coaching gesprek om de medewerkers, met een behaald 
certificaat (expert niveau), hun kennis op peil te houden. Dit is terug te vinden in ons opleidingsplan.  
 
Voor het inzetten  van  de  hoeveelheid  personeel  volgen  wij de  voorschriften van  de  Wet  Kinderopvang, BKR 
regeling ( www.1ratio.nl ).  Op onze kinderdagverblijfgroepen is er minimaal één gekwalificeerde Piramide 
medewerker aanwezig. Op onze peutergroepen zijn er minimaal bij meer dan 8 kinderen twee gekwalificeerde 
Piramide medewerkers aanwezig. De overige medewerkers zijn in opleiding om hun Piramide certificaat te behalen.  
 
Aan alle kinderen wordt bij Mamaloe het VVE Piramide programma aangeboden.  
 
Doelgroep kinderen/ VE indicatie 
Tot de doelgroep kinderen VE behoren kinderen die voldoen aan één of meerdere van de criteria die uiteengezet 
staan in bijlage 1. De jeugdgezondheidszorg screent alle kinderen bij 24 maanden op deze kernmerken (zie bijlage 
1).  
 
Peuters met een VE indicatie volgen minimaal vier dagdelen of 16 uur per week bij Mamaloe het VVE Piramide 
programma. 
 
Het doel van het begeleiden van kinderen met een VE indicatie is: 

- ontwikkelingsachterstanden van kinderen voorkomen of verminderen door middel van de educatieve 
methode Piramide. 

- ontwikkelingsvoorsprongen van kinderen verbreden of uitbreiden door middel van de educatieve methode 
Piramide. 

 
Zichtbaarheid/overzicht: 

- Op de uitvoeringslijst wordt bijgehouden welke ouders hebben deelgenomen aan de huiswerkopdracht. 

- Op het groepsplan in de groep en op de lijst doelgroep kinderen wordt aangeven welke kinderen een VE 
indicatie hebben. 

- Per project/thema is er een ontwikkelingslijnenoverzicht ontwikkelt, hierop is te zien welke doelen (uit 
Pravoo) er aan bod komen en hoe deze gekoppeld zijn aan o.a. de methode Piramide, vrije 
speelmomenten of locatie gerichte Montessori materialen, logo 3000, natuur ect.  
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HOOFDSTUK  2. OUDERS 
 
Het opvangen, opvoeden en verzorgen van de kinderen ziet kinderopvang Mamaloe als een gezamenlijke taak. 
Om deze taak goed uit te kunnen voeren is het van groot belang dit af te stemmen met de ouder(s). 
 
Ouders worden vooraf adequaat geïnformeerd over de opvang d.m.v. het informatie boekje van kinderopvang 
Mamaloe, het huishoudelijk reglement, pedagogisch beleidsplan kdv en VE folder. 
 
In het intakegesprek probeert de mentor (medewerker) zoveel mogelijk informatie te krijgen over het kind zelf. Wat 
zijn de gewoontes van het kind op gebied van eten, slapen, spelen en knuffelen, samenstelling gezin,  zijn er 
bijzonderheden op gebied van gezondheid, ontwikkeling, verzorging enz. taalachtergrond ouders, 
opleidingsniveau, werkend/niet werkend etc. Kinderopvang Mamaloe probeert als kinderdagverblijf zoveel mogelijk 
een verlengstuk van thuis te zijn; waarbij er binnen een vaste regelmaat en gewoonten, regelmatig afwisselende 
zaken proberen in te brengen.  Aan een goed overleg met ouders hechten we dan ook veel waarde. 
 
In ons systeem wordt de informatie van het intake gesprek verwerkt. Daarnaast hebben we ook een algemeen 
overzicht doelgroepkinderen waarin bijzonderheden van kinderen en ouders op het gebied van  sociaal medische 
factoren, sociaal- economische factoren, sociaal- culturele factoren, sociaal- emotionele factoren, taalachterstand 
wordt aangegeven (zie  bijlage 1- VE kinderen). 
 
Overleg met ouders vindt plaats tijdens breng- en haalmomenten (inloopochtend), 10-minuten gesprekjes over de 
ontwikkeling van hun kind (2 x per jaar) en middels het digitale systeem Konnect.  
 
Daarnaast is het belangrijk om ouders te betrekken bij de projecten van de methode Piramide waarmee in de 
groepen gewerkt wordt, zodat ouders hierop thuis met hun zoon – dochter in kunnen spelen.  
 
Wat doen wij aan ouderbetrokkenheid m.b.t. de VVE methode Piramide? 

• Vooraf wordt het project wat gaat starten aan ouders, middels de ouderbrief, via Konnect kenbaar 
gemaakt. Daarin kunnen ouders zien welk project gaat starten, welke VE doelen en basisbegrippen aan 
bod gaan komen, ouders zien de voorleesboeken, tips voor thuis en overige informatie m.b.t. het project. 

• Tijdens de dagelijkse overdrachtsmomenten wordt er door onze PM-ers aan ouders verteld wat ze die 
dag aan het project gedaan hebben. De PM-ers vertellen over de opbouw (4fases) van het project, de 
interactieve voorleesactiviteiten, de activiteiten, de knutselopdrachten en de vrije speelleeromgeving. 

• Per kwartaal is er een (thuis) opdracht voor ouders. Dit kan bestaan uit: een tekening afmaken, iets 
meenemen voor de kijktafel, een knutsel of doe opdracht of een gesprekje voeren met het kind over het 
project of onderwerp. De PM-ers vinken op een lijst af welke ouders dat werkelijk uitgevoerd hebben. 
Hiermee stimuleren wij ouders om thuis ook ontwikkeling stimulerende activiteiten te doen. 

• Bij de peutergroepen vinden verschillende activiteiten plaats waarbij alle ouders aanwezig kunnen zijn. Dit 
is een interactieve ochtend of middag met het kind en de ouders. Bijvoorbeeld: een uitje naar het bos, een 
ochtend met hapjes en drankjes of een kijkochtend. 

• Via Konnect houden wij ouders dagelijks op de hoogte van de activiteiten van ons VVE thema van 
Piramide, en betrekken we ouders door o.a. ouderbrieven met hen te delen. 

• Bij een taalbarrière bestaat de mogelijkheid om aan ouders te vragen of ze een vriend/vriendin, kennis of 
buurvrouw hebben die het voor hen zou kunnen vertalen. Elk Piramide thema heeft een woordenlijst met 
alle woorden in allerlei talen. Als ouders daar behoefte aan hebben wordt er een kopie gemaakt van die 
woordenlijst.  

 
Doelen die worden nagestreefd worden zijn;  

• Kinderopvang Mamaloe organiseert twee maal per jaar 10 minuten gesprekken om met de ouders aan de 
hand van de observatie methode Pravoo de ontwikkeling van hun kind te bespreken.  

• Kinderopvang Mamaloe organiseert jaarlijks samen met de oudercommissies en ouders een zomerfeest 
voor een saamhorigheidsgevoel en gezelligheid.  

• De medewerkers schrijven dagelijks in het systeem Konnect de vorderingen m.b.t. de ontwikkeling van 
elk kind en sturen dagelijks een foto. 
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• Kinderopvang Mamaloe verspreidt, via het systeem Konnect, per Piramide project een ouderbrochure aan 
de ouders zodat zij geïnformeerd worden over het actuele thema waarin tips gegeven worden wat ouders 
thuis kunnen doen.  

• De medewerkers geven een mondelinge overdracht waarin verteld wordt wat de kinderen hebben gedaan/ 
hebben geleerd om ouders op de hoogte te brengen zodat ouders er thuis verder mee aan de slag kunnen.  

• Er is elke dag ruimte voor een inloopmoment. Ouders worden op deze manier gestimuleerd om tijdens 
het breng moment een activiteit met hun kind te doen. 

• Per kwartaal van een Piramide project wordt een “huiswerkopdracht” aan de ouders gegeven die de 
ouders thuis samen met hun kind uit kunnen voeren. Dit kan iets voor de project tafel zijn, tekening 
afmaken, liedjes van het project zingen of iets in die richting.  

• De projecten worden met de kleuterklassen van onze samenwerkingspartners ABBO op de ABBO scholen 
op elkaar afgestemd. 

• De overzicht lijst doelgroep(ve indicatie) kinderen wordt actueel gehouden zodat altijd duidelijk is wat het 
opleidingsniveau en de thuistaal van ouders is.  

 
De doelen worden tijdens het teamoverleg op elke groep besproken en indien nodig geëvalueerd. 
 
Als een kind bij kinderopvang Mamaloe binnenkomt met een VE indicatie wordt een ouder middels een folder 
geïnformeerd wat een VE indicatie inhoudt, informatie over de VVE methode Piramide, hoe ouders geïnformeerd 
worden en  wat we verwachten van de ouders. 
 
Ten slotte is er voor elke locatie een oudercommissie ingesteld, waarmee de ouderinspraak is geregeld. Zie voor 
meer informatie hierover onze website. 

 
HOOFDSTUK 3. KWALITEIT VAN DE UITVOERING VAN VE 
 
Zoals in de inleiding al beschreven is werken wij bij kinderopvang Mamaloe met de Vroeg- Voorschoolse Educatie 
methode Piramide. Het is een NJI gecertificeerd VVE programma. Daarnaast worden de Pravoo en VE 
ontwikkelingsdoelen per project gekoppeld aan de Piramide projecten. Op locatie Oost en locatie Krabbenkooi 
wordt er tevens gewerkt met het taalontwikkelingsprogramma “logo 3000”.  
 
Door kinderopvang Mamaloe zijn per project ontwikkelingslijnen ontwikkeld om de vier gebieden taal, rekenen, 
motoriek en sociaal emotionele ontwikkelingsdomeinen (nog beter) te stimuleren. Deze uitgewerkte 
ontwikkelingslijnen zijn digitaal terug te vinden op elke groep.  
 
Per schooljaar wordt er een nieuwe schooljaarplanning m.b.t. de projecten gemaakt. De ouderbouw van de 
basisschool en de kinderopvang stemmen de projecten op elkaar af.  
 
Bij kinderopvang Mamaloe wordt er per project gewerkt met een “Piramide themaformat”, hierin worden alle 
activiteiten, interactief voorlezen, ontwikkelings- en VE pravoo doelen, hoeken, kijktafel, ouderparticipatie , 
basis/netwerkbegrippen en bij peuters de moeilijkheidsgraad per activiteit  in de vorm tutor/pienter activiteiten per 
week beschreven. De activiteiten worden per categorie baby, dreumes, peuter uitgewerkt en beschreven.  
 
De methode is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 4 jaar binnen Kinderopvang Mamaloe, omdat activiteiten via 
de basis worden aangeboden. Als kinderen meer begeleiding nodig hebben kun je uitwijken naar tutor activiteiten 
maar als je merkt dat kinderen verder zijn dan de basis kun je uitwijken naar de pientere activiteiten. Dezelfde 
activiteiten maar dan een stapje makkelijker of moeilijker.  
 
De medewerkers evalueren per week het project en stellen het project indien nodig bij. De assistent leidinggevende 
evalueert het project achteraf. Tijdens het  teamoverleg worden de projecten besproken. De VE coördinator bezoek 
elke groep om te coachen of er gewerkt wordt volgens Piramide. Dit gebeurd één uur per jaar per medewerker en 
50 uur per jaar per LRK nummer.    
 
Hoe werkt de VVE methode Piramide en hoe is dit geïntegreerd binnen kinderopvang Mamaloe 
 
Wij laten de kinderen spelenderwijs kennis maken met allerlei verschillende thema’s, waaronder: herfst, lente, 
verkeer, eten en drinken, ziek en gezond, kunst, sinterklaas, kerstmis, kleding, wonen, mensen, welkom en wonen. 
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Wij noemen dit "Thema-werken". Gedurende een aantal weken , wordt er rondom een thema, aan kinderen 
activiteiten aangeboden, welke tot doel hebben de ontwikkeling van de persoonlijke competenties te stimuleren. 
Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele vaardigheden van ieder kind. Voor de ouders wordt er bij ieder 
thema een kort overzicht samengesteld waarin de liedjes en versjes terug te vinden zijn en waar tips voor thuis zijn 
opgenomen. Zo kunnen ouders thuis inspelen op de thema’s die bij Mamaloe dan aan de orde zijn. Hierdoor 
bevorderen we de ouderparticipatie en proberen we met de ouders nog beter samen te werken om de ontwikkeling 
van hun kind te optimaliseren.  
 
Per project wordt er voor gezocht dat de inrichting van de ruimte aantrekkelijk, uitdagend en spel- en taal-uitlokkend 
is. Hoe dit vorm wordt gegeven is terug te vinden per voorbereidt thema in de groep.  
 
We werken bij Kinderopvang Mamaloe ook met dagritme kaarten. Met behulp van de dagritmekaarten die we 
gebruiken “leren” de kinderen hoe de ochtend of de middag verloopt. Zij leren hierbij vooruit denken, terugkijken 
en plannetjes maken, de zogenoemde executieve vaardigheden. 
 
De grondlegger van Piramide is de internationale erkende onderwijskundige dr. Jef J. van Kuyk. De Piramide-
methode bestaat al sinds 1996. Aan Piramide ligt een theoretische basis ten grondslag, waarin bij elke activiteit, 
lied, versje, interactief voorlezen, kijktafel enz. rekening wordt gehouden met de vier hoekstenen: 

1. Nabijheid 
2. Afstand 
3. Initiatief van het kind 
4. Initiatief van de pedagogisch medewerker 

  
Het programma richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden in de samenhang van de vier hoekstenen. 

• Persoonlijkheidsontwikkeling (zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, zelfcontrole en 
doorzettingsvermogen. De activiteiten van Piramide leggen de basis. Zo groeien kinderen op tot 
zelfstandige individuen. Speelwerkgedrag waarbij het kind aangeeft wat hij/zij leuk vindt om te doen). 

• Sociaal-emotionele ontwikkeling (leren omgaan met zowel eigen gevoelens als die van anderen. De 
Piramide activiteiten stimuleren de sociale en emotionele ontwikkeling om hierdoor de persoonlijkheid van 
een kind te optimaliseren. Morele ontwikkeling waarbij kinderen leren wat wel en niet mag).  

• Motorische ontwikkeling (grote en kleine motorische vaardigheden. De Piramide activiteiten laten kinderen 
springen, mikken en dansen maar ook omgaan met stiften, potloden schaar en bereiden kinderen tevens 
voor op het binnen de lijntjes kleuren en kennis maken met cijfers). 

• Kunstzinnige ontwikkeling (De Piramide activiteiten stimuleren de creativiteit door samen muziek te maken 
en door te dansen. De kinderen werken aan hun beeldende ontwikkeling door op een creatieve manier 
met kleur, vorm, licht en ruimte bezig te zijn. Ze leren diverse materialen te hanteren zoals klei, verf, papier 
enz.). 

• Ontwikkeling van de waarneming, denken en rekenen (voelen, proeven, ruiken, zien en horen. De 
Piramide activiteiten stimuleren kinderen al hun zintuigen te gebruiken. Een belangrijke voorwaarde om 
de wereld te ontdekken). Kinderen leren spelenderwijs rekenen door bekers te tellen, kinderen te tellen, 
blokjes op kleur te sorteren enz.). 

• Taalontwikkeling (communiceren met kinderen en volwassenen, de woordenschat uitbreiden, interactief 
voorlezen, kinderen leren spelenderwijs de vorm van de letters kennen. De Piramide activiteiten nodigen 
kinderen uit om te praten). 

• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning (benoemen van lichaamsdelen, de kamer in een huis, 
cultuurverschillen. Met de thema’s van Piramide exploreren de kinderen de wereld om hen heen. Ook 
krijgen ze besef van de volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden). 
 

 
Om deze ontwikkelingsgebieden bij kinderen te stimuleren werkt Piramide met vier verschillende opbouwfases: 

- Fase 1: Oriënteren 

- Fase 2: Demonstreren 

- Fase 3: Verbreden  

- Fase 4: Verdiepen 
 
Als medewerker in de dagopvang groepen van kinderopvang Mamaloe, bereid je periodiek een thema voor. 
Jaarlijks wordt vastgesteld in welke maand de 12 standaard thema’s en de welkom activiteiten van Piramide gaan 
plaatsvinden. De twaalf thema’s zijn; Kerstmis, Sinterklaas, Herfst, Lente, Zomertijd, Mensen, Wonen, Kunst, Eten 
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en Drinken, Ziek en Gezond, Kleding en Verkeer. En er is een kennismakingsboek ‘Welkom’, waarin 
basisvaardigheden worden aangeleerd. 
 
Kinderopvang Mamaloe heeft vestigingen in brede school Oost, in brede school de Krabbenkooi, in de 
Montessorischool, in brede school Nieuwe Veste, Brede school de Aanloop, in brede school Rode Schouw en de 
Dorpsstraat in Halsteren. De scholen werken met vaste thema’s, brede school Oost met de VVE-methode Piramide, 
en brede Montessorischool, brede school de Aanloop en brede school Rode Schouw, brede school Krabbenkooi 
en de Dorpstraat met losse thema’s en waarbij wij ons aansluiten. Het assistent leidinggevende maakt ieder 
schooljaar een overzicht, waarbij ze de Piramidethema’s afstemt met die van de betreffende school. 

Binnen brede school Oost hebben wij een natuur peutergroep, de Proeftuin.  In de Proeftuin wordt als basis 
uitgegaan van het brede school concept “natuur en milieu”. Voor kinderen vanaf 2 jaar wordt in lijn met basisschool 
Oost, binnen het VVE-programma Piramide, dit natuurconcept gehanteerd. Zowel het lokaal als de tuin zijn ingericht 
om te ervaren en te ontdekken. Kinderen zijn in weer en wind zo veel mogelijk buiten, er is een moestuin, er zijn 
dieren, er is ruimte voor huttenbouw, er is een waterelement, enz.  

Peuters kunnen dieren knuffelen en verzorgen, slaplantjes of andere groenten en fruit kweken om daar vervolgens 
maaltijden van te bereiden. Zo brengen we kinderen op een speelse manier in aanraking met hun omgeving en de 
natuur. 

In het pedagogisch beleidsplan kdv 0-4 jaar (K.H.9.5.21) kunt u onderwerpen terugvinden zoals; veiligheid en 
welbevinden, samenwerken met ouders, ontwikkelingsgericht werken, persoonlijke competenties, extra activiteiten, 
kwaliteit op de groep, het verlaten van de eigen stamgroep, vier ogen principe, pedagogisch medewerker/ kindratio 
(PKR). 

HOOFDSTUK  4. ONTWIKKELING, BEGELEIDING EN ZORG 
 
Ontwikkeling 
De ontwikkeling van kinderen wordt elk half jaar vastgelegd in het digitale PRAVOO-volgsysteem. Elk half jaar 
wordt onder verantwoordelijkheid van het locatiehoofd, de ontwikkeling en het welbevinden van ieder kind 
besproken. Elk teamoverleg komt worden bijzonderheden van het welbevinden van kinderen ook besproken. De 
mentor van het kind vult het peilpunt in. Zij/hij doet dit a.d.h.v. haar/zijn ervaringen met en observaties van het kind 
tijdens zijn/ haar aanwezigheid in de groep. Er wordt geprobeerd dit zo objectief mogelijk te doen, waarneembaar 
gedrag te beschrijven en men is hierbij terughoudend met interpretaties. De uitkomsten worden door de PM’ers 
overgenomen in het groepsoverzicht (zie K.H. 9.6.10). Deze formulieren en groepsoverzichten worden door het 
locatiehoofd nagelezen en in een teamoverleg met elkaar besproken. Er wordt gelet op de sociaal-emotionele 
ontwikkeling, motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, zintuiglijke ontwikkeling en de 
zelfredzaamheid. Indien nodig wordt er een (be)handelingsplan opgesteld door de assistent leidinggevende in 
samenwerking met de beleidsmedewerker  Pedagogiek. Dit wordt ook met ouders besproken in het 10 minuten 
gesprek. Op het eerstvolgende teamoverleg, wordt dit (be)handelingsplan dan geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.  
 
Elk half jaar wordt er m.b.v. het groepsoverzicht vanuit Pravoo een groepsplan (zie K.H. 9.6.82) opgesteld. Het 
groepsplan zit voor in de thema map. Elke groep heeft een thema map. Op het groepsplan (zie K.H. 9.6.82) is in 
één oog opslag te zien welke kind op welk ontwikkelingsgebied een (taal)achterstand heeft en welk kind op welk 
ontwikkelingsgebied een voorsprong heeft. Het thema wordt aan de hand van het groepsplan gemaakt zodat de 
activiteiten passend zijn bij de achterstand of voorsprong van de kinderen. Als blijkt uit het groepsplan dat een kind 
bijvoorbeeld een taalachterstand heeft, dan wordt er een activiteiten aanbod gegeven om te achterstand te 
verkleinen. Voor de uitvoering van elk thema hebben we een format ontwikkeld waarop medewerkers de voortgang 
van de kinderen per week bijhouden. Dit format is op elke groep te vinden in de thema map. De voortgang wordt 
per thema op het format bijgehouden.  
 
Begeleiding 
Als medewerkers zelf het vermoeden krijgen dat een kind zich anders ontwikkelt dan normaal verwacht kan worden, 
of wanneer ouders ons vragen in die richting stellen, volgen wij ons Zorgprotocol (K.H.9.5.11). Daarnaast verwijzen 
we ouders naar de deskundige instanties, en proberen zelf ook, waar mogelijk, tips te geven. Tevens hebben alle 
locaties een vaste “jeugdprofessional” vanuit het CJG toegewezen gekregen, welke ten alle tijden om advies 
gevraagd kan worden door medewerkers en ouders. 
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Zorg 
In aansluiting bij de “Wet Passend Onderwijs” zijn ook bij kinderopvang Mamaloe kinderen die zich anders 
ontwikkelen, of kinderen met een handicap welkom bij ons kinderdagverblijf. Hierbij stellen wij wel de voorwaarde 
dat de zorg voor het kind te combineren is met groepsopvang (het mag niet ten koste gaan van de andere kinderen) 
én mits dat de opvang in een 'gewoon' kinderdagverblijf goed is voor het kind in kwestie. Dit wordt dan ook per 
aanmelding bekeken. 

 
Naast de vaste afspraken m.b.t. het digitale PRAVOO-volgsysteem worden ‘opvallende’ kinderen in het 
teamoverleg besproken. Dit kunnen kinderen met of zonder een VE-indicatie zijn. Per kind wordt er dan een dossier 
bijgehouden.  
 
Terugkoppeling naar de ouders 
De ouders van de kinderdagverblijfgroepen krijgen de gelegenheid om tweemaal per jaar, een 10-minuten 
gesprekje te hebben over de ontwikkeling hun kind. De 10-minuten-gesprekjes worden via de nieuwsbrief bekend 
gemaakt en ouders kunnen zich inschrijven op intekenlijsten die in de groep gehangen worden. Hierbij dient de 
PRAVOO als uitgangspunt. Tijdens dit gesprek kunnen afspraken worden gemaakt over aanpassingen in de 
opvang. De mentor (PM-er) brengt hiervan verslag uit aan het locatiehoofd en spreekt dit door met de collega’s van 
de betreffende groep. 
 

HOOFDSTUK  5. KWALITEITSZORG BINNEN DE VOORSCHOOL 

 
Kinderopvang Mamaloe heeft een VE-coördinator in dienst (tevens ook de beleidsmedewerker Pedagogiek). De 
taken van de VE-coördinator/ beleidsmedewerker Pedagogiek zijn: 

- Verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering en kwaliteit van VE.  

- Het pedagogisch coachen van de pedagogisch medewerkers op de werkvloer om het handelen van de 
pedagogisch medewerkers te versterken.  

- Het trainen van de pedagogisch medewerkers om hun kennis en vaardigheden op peil te houden.  

- De assistent leidinggevende te begeleiden bij het opstellen van het borgingsdocument m.b.t. de 
doorgaande lijn tussen voor – en vroegschool. 

- Het aansturen van de assistent leidinggevenden op het gebied van contact leggen met de 
samenwerkingspartners o.a. school, consulatie bureau.  

- Op brede school Oost tevens een VVE-school deelnemen aan de zorgstructuur genaamd IKC-overleg. 

- Projecten van Piramide inzien, evalueren en bespreken met de pedagogisch medewerkers van de groep 
en de assistent leidinggevende van de locatie. 

- De uitkomsten van het digitale PRAVOO-volgsysteem bespreken met de assistent leidinggevenden en 
indien nodig een handelingsplan opstellen. 

- Een keer per jaar per medewerker een Piramide coaching moment inplannen.  

- Een keer per jaar een trainersdag voor Piramide trainers volgen. 

 
HOOFDSTUK  6. DOORGAANDE LIJN EN WARME OVERDRACHT 
 
Kinderopvang Mamaloe is de samenwerkingspartner van stichting ABBO. Per ABBO-school is een locatie van 
Kinderopvang Mamaloe gevestigd. De assistent leidinggevenden van een locatie, draagt onder begeleiding van 
de beleidsmedewerker Pedagogiek, zorg voor een doorgaande lijn. 
 
De assistent leidinggevende zorgen voor o.a. overleggen op de scholen, warme overdracht, afstemming op 
scholing (projecten) aanbod en het waarborgen van het borgingsdocument. Het borgingsdocument is een 
document waarin per school de afspraken m.b.t samenwerking beschreven staan. Per schooljaar vinden er drie 
overleg momenten plaats tussen school en Mamaloe. Op de locatie Oost vindt na elk thema een afsluitende 
activiteit plaats. Daarnaast komt de onderbouw coördinator zes keer per schooljaar langs om kinderen te 
bespreken die naar de basisschool gaan. Voor locatie Dorpsstraat is dit niet van toepassing, omdat zij geen 
directe samenwerking met 1 basisschool hebben. 
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Warme overdracht 
De peuteroverdracht vanuit de pravoo wordt compleet gemaakt en uitgeprint. De peuteroverdracht wordt mondeling 
besproken met ouders. Vervolgens tekenen ouders, indien akkoord, voor toestemming voor de overdracht aan de 
basisschool en bso-groep. De mentor van het kinderdagverblijf of peutergroep draagt het welbevinden van het kind 
mondeling over aan de basisschool en aan de mentor van de  b.s.o (als een kind doorstroomd naar een  b.s.o 
groep binnen k.o. Mamaloe (K.H. 9.6.200).  
 

HOOFDSTUK  7. OPBRENGSTEN 
 
Binnen gemeente Bergen op Zoom zijn gemeentelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn geborgd in o.a. het 
document sterkte (sch)ouders. Visie en uitgangspunten zijn: 

- Ieder kind heeft recht op een goede samenwerking tussen ouder en instelling. 

- Een gelijkwaardige, niet vrijblijvende samenwerking tussen ouders en instelling op basis van 
wederkerigheid (daarmee wordt het ontwikkelingsgericht handelen van de professional van de instelling 
bedoeld).  

- Realistische en duidelijke verwachtingen (vooraf) richting de ouders zodat ouders weten welke (extra) 
inzet van hen wordt verwacht. 

- Doorgaande lijnen en aanpak die werkt. 
 
Het model van vijf niveaus om ouderbetrokkenheid te onderscheiden. 

1. Informatiegericht: standaard informatie en protocollen 
2. Structuurgericht: duidelijke informatie aan ouders 
3. Relatiegericht: investeren in het opbouwen van een relatie met ouders 
4. Samenwerkingsgericht: ouders worden als partners gezien 
5. Innovatiegericht: partnerschap gericht op schoolverbetering 

 
De subsidie van VE-kinderen wordt jaarlijks gerapporteerd aan de gemeente Bergen op Zoom.  
 
Intern worden alle opbrengsten besproken in het managementoverleg, assistent leidinggevenden overleg, team 
overleggen per groep, het bestuur van Kinderopvang Mamaloe en in het overleg van de oudercommissie. De 
besproken informatie wordt genotuleerd en/of verwerkt in de kwartaalrapportage en management review. 
 

HOOFDSTUK  8. PIRAMIDE – THEMA WERKEN 
 
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar 
De methode Piramide heeft bij het maken van de activiteiten de basisinformatie van het pedagogisch kader gebruikt 
en verwerkt (bron: pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar): 

• De motorische ontwikkeling (bewegen en zintuiglijk ervaren) 

• De taalontwikkeling (taal en communicatie) 

• De muzikale ontwikkeling (geluiden, muziek en dans) 

• Ordenen, meten en rekenen 
 
Voorbereiding 
De voorbereiding doen de medewerkers met behulp van het Format Themawerken 0-4 jr. (K.H.6.9.148 of K.H. 
9.6.176) de handleiding van thema werken (zie bijlage 1, 2 en 3), het ontwikkelingsschema (bolletjes overzicht), 
het groepsplan gebaseerd op de PRAVOO (K.H.9.6.82) en de themaboeken van Piramide.   
 
Wanneer het thema voorbereid is, wordt het nog één keer kritisch door gelezen. De medewerker zorgt dat de 
planning en alle benodigdheden uiterlijk één volle week van tevoren (van het voorgaande thema) compleet in je 
groep wordt aangeleverd. Denk daarbij aan de spullen voor op de kijktafel, het voorleesboek, spullen voor de 
hoeken, benodigdheden van spullen voor de activiteiten, knutselmaterialen enz.  
  
Naast deze voorbereiding blijft er voor de medewerkers voldoende ruimte over om op de belevenissen van kinderen 
in te spelen en kinderen (kort) te observeren. 
Kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs (zie pedagogisch plan 0-4 jaar) aan de hand van de ervaringen die zij 
dagelijks opdoen, en die hun interesse hebben. Een thema begint dan ook altijd met een voorbereidingsfase, 
waardoor je hun interesse in het thema prikkelt (bv. thema Herfst introduceer je met een herfstwandeling waarbij 
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je samen met de kinderen kijkt naar de bomen – bladeren die een andere kleur krijgen en zelfs van de bomen 
afvallen). Daarna ga je over op de demonstrerende fase, de verbredende fase en de verdiepende fase. Binnen de 
verdiepende fase sluit je het thema ook met de kinderen af.  
 
Om de ontwikkeling van een kind te volgen is het belangrijk goed te observeren. Piramide biedt twee manieren om 
te evalueren: authentiek en systematisch. Authentieke evaluatie is gericht op wat ieder kind vanuit zichzelf kan en 
doet. Bij systematische evaluatie wordt op een bepaald moment het gedrag en de vooruitgang van ieder kind 
‘getoetst’. Dit doen wij doormiddel van de PRAVOO waarbinnen kinderen twee keer per jaar worden geobserveerd 
en worden beoordeeld.  
 
Tijdens een Piramide thema wordt de groepsruimte passend aan het thema gezellig en huiselijk gemaakt. De PM-
ers richten de ruimte en de hoeken zodanig in dat kinderen uitgenodigd worden om op onderzoek uit te gaan, zij 
nieuwsgierig worden om in de hoeken te gaan spelen en pedagogisch medewerkers spelenderwijs ontwikkel- 
mogelijkheden aanbieden voor verschillende soorten activiteiten. Enkele voorbeelden voor de inrichting van hoeken 
kunnen zijn; een tent als poppenhoek tijdens thema zomer, een theedoek, handdoek, afwasborstel ect. bij thema 
wonen; Herfstmaterialen in de bouwhoek tijdens thema herfst; Stoplicht, zebrapad ect. in de groepsruimte tijdens 
thema verkeer; een kunsthoek tijdens thema kunst; en ga zo maar door.  Waar nodig zijn meubilair en materialen 
op kind hoogte ingericht, zodat kinderen zelfstandig materialen kunnen pakken en kunnen spelen.  In elke 
themaplanning per groep kan je per thema terugvinden hoe de hoeken en de ruimte ingedeeld zijn. 
  
We bieden steeds de juiste materialen met behulp van de Piramide projectboeken. Niet te veel tegelijk, en op grond 
van onze observaties wisselen we het materiaal af. Er zijn veel natuurlijke materialen. Er is speelgoed van 
verschillende grondstoffen (zoals plastic, hout, stof en metaal). We bieden materialen aan waarmee we de fantasie 
van de kinderen stimuleren. Daarnaast worden ook onverwachte materialen aangeboden waarmee we kinderen 
kunnen prikkelen. Ruimte en inrichting zijn veilig. Het veiligheidsniveau is aangepast aan wat de kinderen aan 
kunnen. Baby’s en dreumesen vragen daarbij iets anders dan peuters.   
 
 
Wanneer bereid je een thema voor? 
Per groep bereidt een medewerker het thema voor. Er zijn voldoende “rustige” momenten in het dagschema om 
een thema voor te bereiden. Uitganspunt is dat de medewerker zoveel mogelijk onder werktijd werkt aan de 
voorbereiding. Dit kan tijdens het drinken, tussen de middag en op ochtenden/middagen dat het rustig is. Wanneer 
je als medewerker in de loop van de dag ineens naar huis mag, vanwege het kind aantal, en je moet nog wat aan 
je thema doen, dan overleg je dit met de assistent leidinggevende, beleidsmedewerker Kwaliteit, 
beleidsmedewerker Pedagogiek of met de directeur. Medewerkers van de peuterspeelgroepen doen dit tijdens 
taakuren. 
Als het thema begint is het de bedoeling dat het hele team het thema heeft doorgenomen, voordat het thema start. 
Zorg dat iedereen de planning uitvoert en goed weet wanneer wat aan bod komt. Zorg dat iedereen goed voorbereid 
is! 
 
In elke groep worden na elke fase, in het format van de uitvoering (K.H. 9.6.175 – K.H. 9.6.177, K.H. 9.6.178,), de 
tips en tops opgeschreven, welke ouders aan de ouderactiviteit hebben deelgenomen, welk kind aan welke activiteit 
heeft deelgenomen en de pedagogisch medewerkers benoemen wat ze bij de kinderen per individu hebben gezien. 
Na afloop van het thema verzamelt één medewerker van de groep het thema bij elkaar en wordt het vervolgens bij 
de assistent leidinggevende ingeleverd. Het thema wordt door de leidinggevende nagekeken en geëvalueerd 
middels het formulier evaluatie themawerken (K.H. 9.6.174) en vervolgens genoteerd in de kwartaalrapportages. 
De feedback op het thema wordt besproken in het teamoverleg.  
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BIJLAGEN 
 
Bijlage 1    VE- kinderen 
 
Een VE-kind hoeft geen zorgkind te zijn en een zorgkind hoeft geen VE-kind te zijn. 
 
Gewicht regeling 
Eén van de factoren die meetelt is het onderwijsniveau van de ouders. 
Wanneer één of beide ouders in onderstaande categorie vallen telt dit mee in het “gewicht”. 
Categorie 1: ZMLK of speciaal basisonderwijs 
Categorie 2: LBO/VBO? Praktijkonderwijs VMBO basis of kader gerichte leerweg 
 
Daarnaast kunnen onderstaande factoren voorkomen. 
Deze zijn verdeeld in vijf onderdelen: 

• Sociaal medische factoren 
1. Ernstig prematuur 
2. Alcohol of drugsgebruik in de zwangerschap 
3. Asfyxie (zuurstofgebrek tijdens geboorte)/ slechte start 
4. Ernstig aangeboren afwijking 
5. Chronisch ziek 
6. Zorgtekort 
7. Achterstand in ontwikkelingsveld grove motoriek 
8. Achterstand in ontwikkelingsveld FM/A/P/SG 

 

• Sociaal- economische factoren 
1. Ongewenste werkloosheid kostwinner 
2. Levend van minimum inkomen 
3. Eenoudergezin 
4. Leeftijd moeder (tienermoeder, minimaal 20 jaar) 
5. Asielzoekerskind 
6. Illegaal kind 
 

• Sociaal- culturele factoren 
1. Geen gebruik consultatiebureau/ of alleen vaccinatie 
2. Ontbreken sociaal netwerk 
3. Eenoudergezin 
4. Leeftijd moeder (tienermoeder, minimaal 20 jaar) 
5. Asielzoekerskind 
6. Illegaal kind 

 

• Sociaal- emotionele factoren 
1. Moeder of vader heeft psychische problemen 
2. Moeder of vader alcohol verslaafd 
3. Chronisch zieke ouder 
4. Moeder of vader drugs verslaafd 
5. Adoptiekind/pleegkind 
6. Opvoedingsprobleem 
7. Gedragsprobleem 
 

• Taalachterstand 
1. Spreektaal ouders 
2. Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands 
3. Kind alleen een buitenlandse taal sprekend 
4. Spraak/ taal stoornis 
5. Achterstand in ontwikkelingsveld communicatie 

 
Bovendien kan er een verwijzing van JGZ aanwezig zijn.     
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Bijlage 2   Handleiding Planning Piramide 
 

 
Vooraf 

- Zorg dat het thema helemaal uitgewerkt 2 weken van tevoren bij je AL-er wordt ingeleverd. 
- Zorg ervoor dat het thema minimaal 1 volle week van tevoren compleet op de groep ligt. 
- Zorg dat het thema zichtbaar in de groep opgehangen wordt, zodat iedereen direct ziet welk thema er 

speelt.  
- Betrek ouders zoveel mogelijk bij het aankleden van de kijktafel. 

 
Piramide baby-dreumes-peuters 
De (Piramide) activiteiten bij een baby en dreumes zijn belangrijk voor het voortraject naar de peuterleeftijd. Bij 
peuters komt de methode Piramide centraal te staan en worden de (VE) doelen van belang. 
 
Dagkalender/ dagritme kaarten 
De dagkalender en dagritme kaarten horen bij de Peuterleeftijd. 
 
Frequentie 
Baby en Dreumes 

- 1 activiteit uitgediept in de drie of vier fases 
o Kijk welke fase de baby/dreumes aan kan, soms kan je alle fases in één keer doen en soms 

kan je alleen fase 1 doen. Herhaling is belangrijk! 
- 1 voorleesactiviteit 
- 1 knutselactiviteit uit DOENKIDS. Staat dit er niet in dan zelf bedenken eventueel uitgediept in drie 

stappen 
 
Peuter 

- 1 activiteit per fase  
- 1 voorleesactiviteit uitgewerkt in de vier fases 
- 3 knutselactiviteiten uit DOENKIDS of 2 knutselactiviteiten als je thema 3 weken duurt.  

 
Peuterplaats: (2,5 uur ochtend of middag) 

- Kring (elke keer) (boek of activiteit kan in de kring) 
- Knutselactiviteit/boek/activiteit (alle drie moeten in 1 week aan bod komen) 

 
Wat komt uit letterlijk het Piramide boek? 

• 1 interactief voorleesboek 
• 1 activiteit + Pienter/Tutor bij peuters 
• Begrippen 
• Doelen  
 

Wat komt deels het Piramide boek en wat moet je zelf verzinnen?  
• Kijktafel  
• Hoeken/ruimte 
• Ouder-huiswerkopdracht 
• Eigen invulling 
• Knutselactiviteiten (doenkids)  
• VVE doelen - Pravoo 

 
Waar moet een ouderbrief aan voldoen? 

• Geef aan wat het thema is 
• 1A4 (maximal 2 A4tjes) 
• Zorg dat ouders de ouderbrief willen lezen 
• Werk met kleurtjes 
• Werk voornamelijk met plaatjes 
• Benoem de begrippen  
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• Benoem de doelen 
• Benoem het voorleesboek 
• Benoem wat ouders thuis kunnen doen 
• Benoem wat je de komende 3/4 weken gaat doen 
• Let er op dat je geen spel/typ fouten maakt 

 
Wanneer verstuur je de ouderbrief? 
Op maandag als het thema van start gaat of eventueel de vrijdag ervoor maar dan laat in de middag wanneer 
het vorige thema al bijna voorbij is. Dit maak je via een template via Konnect.  
 
Algemeen: 
Haal je knutselactiviteiten uit DOENKIDS. Staat er geen knutselactiviteit in DOENKIDS uitgewerkt dan bedenk 
je zelf een knutselactiviteit.  
 
Zelf een knutselactiviteit bedenken: 
 
De baby maakt per thema één knutselactiviteit die uitgebreid wordt in 3 stappen.  
De dreumes en peuter maken per thema drie knutselactiviteiten. Je bedenkt drie knutselactiviteiten die je 
vervolgens aanpast op de verschillende niveaus. 
 
Bijvoorbeeld: de knutselactiviteit is een bloem.  

- Baby’s kunnen een handafdruk maken op een tekening van een bloem. 
- Dreumesen kunnen de bloem kleuren. 
- Peuters kunnen een bloem plakken. 

 
Tip: maak foto’s van de creatieve activiteiten, om in de snelhechter te stoppen, zodat het kind het werkje mee 
naar huis kan nemen! 
 
Zelf gemaakt thema/vrije week 
Let op bij vrije weken wordt er een zelf bedacht thema gemaakt. Denk hierbij ook aan titels en activiteiten uit 
doenkids. Het thema wordt volgens het format voorbereid. 
 
Voorwaarden voor knutselen 0-4 jaar 
Baby 

- Voornamelijk lichamelijk en zintuigelijk 
- Kleur (geen felle kleuren) – vorm- geur- smaak- tast- geluid- ritme 
- Voelen 
- Ontdekken 
- Kennis maken met materialen 
- Motoriek  

 
Dreumes 

- Nog steeds zintuigelijk en lichamelijk 
- Wat kan je met verschillende materialen doen 
- Motoriek  
- Leren kennismaken met vormen (bv een gezicht van een poppetje is rond) 
- Meer taakgerichtheid  

Peuter 
- Basisbegrippen 
- Beleven, doen, voelen en kijken 
- Nieuwe vaardigheden leren 
- Met hetzelfde materiaal verschillende dingen kunnen doen 
- Met simpel materiaal iets moois kunnen maken 
- Motoriek  
- Ontwikkelingen die aan bod komen 

 
Haal je ideeën uit DOENKIDS of uit de beeldende hoek uit je Piramide boek. 
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Bijlage 3   Handleiding Piramideactiviteiten moeilijker of makkelijker maken 
 

 

Moeilijker maken 
 

• Kiezen voor ‘Moeilijker’ of pienter versie in de projectboeken. 

• Uitbreiden/ verlengen van activiteiten 

• Bij spelletjes of opdrachten waartussen gekozen moet worden om het aantal te vergroten 

• Meer of moeilijker begrippen gebruiken 

• Minder of geen materiaal gebruiken (beroep doen op taal en geheugen). 

• Abstracter materiaal gebruiken (representaties zoals tekeningen en modellen). 

• Materiaal met minder opvallende kenmerken gebruiken (kleur; kleurnuance zoeken). 

• Vragen naar situaties die niet aanwezig zijn (hoe doe je dat thuis?). 

• Laten anticiperen- vooruitkijken (wat zal er gaan gebeuren? wat zullen we morgen gaan doen?). 

• Laten evalueren – terugkijken (wat is er gebeurd/ hoe heb je het gedaan?). 

• Juiste volgorde laten bepalen en laten verantwoorden (waarom moet je dat eerst doen?). 

• Laten samenvatten en conclusies laten trekken (dus als we…dan…). 

• Waaromvragen stellen (waarom past dat niet in de doos?). 

• Spelletjes doen, zoals: Wat is er fout? / Is het waar? 

• Verschil laten ervaren (ballon in grote doos, steen in kleine doos; wat zal het zwaarst zijn?). 

• Materialen toevoegen die er niet bij horen (Wat hoort er niet bij en waarom?). 

• Probleempjes/problemen voorleggen (hoe los je het op?). 
 
Makkelijker maken 
 

• Kiezen voor ‘Gemakkelijker’ of tutorversie in de projectboeken. 

• Maken van tussenstapjes (zie ook Tutorprogramma). 

• Handelingen voordoen of laten voordoen. 

• Activiteiten vaker herhalen of in kleine stukjes verdelen 

• Bij spelletjes of opdrachten waartussen gekozen moet worden om het aantal te verkleinen. 

• Meer herkenbare elementen toevoegen. 

• Veel afwisseling aanbrengen tussen de activiteiten (kijken-praten-bewegen-zingen). 

• Verkorten van de activiteiten. 

• Grote verschillen aanbrengen tussen de materialen die vergeleken moeten worden. 

• Helder materiaal gebruiken (concreet, inkleuren essentiële elementen op een zwartwitplaat). 

• Wijzen op essentiële kenmerken (deze bal is groen, kijk maar; zie je nog meer groene dingen?). 

• Eenvoudige vragen stellen (ja-nee vraag/ wat is dit?/ wijs eens aan/zie je nog meer van deze ….?). 

• Starten vanuit het hier en nu. 
• Activiteiten aanschouwelijk maken (helder materiaal of plaatjes laten zien, handelingen uitvoeren). 
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Bijlage 4   Pientere kinderen verwerken in de Planning Piramide 
 

Om te beoordelen of een kind bij de pientere kinderen behoort, dus voorloopt in zijn of haar ontwikkeling, bekijk 
je de onderstaande onderdelen in ons observatiesysteem Pravoo. De uitkomst verwerk je vervolgens in de 
Planning Piramide.   
 

Bij baby/Dreumes (peilpunt 1,2,3,4 en 5) beoordeel je onderdeel: 

• Onderdeel 3: Activiteit tendentie; gerichtheid bij vrije activiteiten/spelen 

• Onderdeel 4: Voorkeurshouding 

• Onderdeel 5: Bewegingstendentie; grote bewegingen 

• Onderdeel 6: Bewegingstendentie; kleine motoriek 

• Onderdeel 7: Drinken 

• Onderdeel 8: Eten 

• Onderdeel 9: Taal; algemeen 

• Onderdeel 10: Taal; woordenschat 

• Onderdeel 11: Communicatieniveau 
 

Bij de peuter (peilpunt 6,7 en 8) beoordeel je onderdeel: 

• Onderdeel 2.3: Kwaliteit werken 

• Onderdeel 4.1: Grote motoriek 

• Onderdeel 4.2: Kleine motoriek 

• Onderdeel 7 en 8: Eten en drinken 

• Onderdeel 9.1: Verstaanbaarheid 

• Onderdeel 9.2: Woordenschat 

• Onderdeel 9.3: Zinslengte 

• Onderdeel 18: Zintuigelijke waarnemen; visueel 

• Onderdeel 19.1: Zindelijkheid 

• Onderdeel 19.2: Kleding 
 

VVE-doelen: 20. rekenen 

• Onderdeel 20.1: Vormen 

• Onderdeel 20.2: Lichaamsdelen 

• Onderdeel 20.3: Tellen 

• Onderdeel 20.4 Getalbegrip 

• Onderdeel 20.5: Rekenbegrippen 

• Onderdeel 20.6 Sorteren en rubriceren 

• Onderdeel 20.7: Kleurenkennis 

• Onderdeel 20.8: Inhoud 

• Onderdeel 20.9 Plaatsbepaling 
 

VVE Doelen: 21. taal 

• Onderdeel 21.1: Woordenschat 

• Onderdeel 21.2: Complexere woorden 

• Onderdeel 21.3: Articulatie 

• Onderdeel 21.4: Vloeiend en verstaanbaar vertellen; inhoud 

• Onderdeel 21.5: Vloeiend en verstaanbaar vertellen; taalkwaliteit 

• Onderdeel 21.6: Gesprekjes voeren 

• Onderdeel 21.7: Vragen stellen 

• Onderdeel 21.8: Boekoriëntatie 

• Onderdeel 21.9: Verhaalbegrip 

• Onderdeel 21.10: Functies geschreven taal 

• Onderdeel 21.11: Relatie geschreven en gesproken taal 

• Onderdeel 21.12: Kritisch luisteren  

• Onderdeel 21.13: Rijmen 
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Ontwikkelingslijn Motoriek 
 
0-2,5 jaar  
 
Grove motoriek  
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Fijne motoriek  
 
 
 
 

 
 
Hoe wordt de motorische ontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
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Ontwikkelingslijn - Motorische ontwikkeling 
 
2,6-4 jaar  
 
Grove motoriek  

 
 
 

 
 
Fijne motoriek 

 
 
Hoe wordt de Motorische ontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 
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Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
 

 

Ontwikkelingslijn Sociaal Emotionele ontwikkeling  
 
0-2,5 jaar  
 
Afscheid nemen 
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Communicatie niveau 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Contact met andere kinderen 
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Relatie met leidsters/medewerkers 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Welbevinden 
 
 
 
 
 

 
 
 
Regelgedrag 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Hoe wordt de sociaal emotionele ontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
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- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
 

Ontwikkelingslijn Sociaal Emotionele ontwikkeling  
 
2,6-4 jaar  
 
Afscheid nemen 

 
 
 
 
 Contact met andere kinderen 

 
 
 
Relatie met leidsters/medewerkers 
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Welbevinden 

 
 
 
Regelgedrag 
 

 
 
Hoe wordt de sociaal emotionele ontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
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Ontwikkelingslijn Taal (VVE) 
 
0-2,5 jaar  
 
Taal algemeen 
 

 
   
 

 
 
 
 
 

 
 
Taal woordenschat 
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De Vroeg-linguale periode van 1;0 tot 2;5  
- fase 1: het niveau van 1 t/m 1;5 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 1:  1.1 het kind hanteert/spreekt 

in elk geval 5 woorden  1.2 het kind spreekt ook de woorden papa en mama  
- fase 2: niveau van 1;6 t/m 1;11 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 2:  2.1 het kind spreekt/gebruikt 

minimaal 20 woorden 2.2 het kind gebruikt enkele hele werkwoorden (ete/eten, lape/slapen, 
ebbe/hebben)  Dit is voor de taalontwikkeling een belangrijke fase omdat het kind dan kan laten zien of 
het tot spontane taalimitatie in staat is. Spontane taalimitatie wil zege dat kinderen woorden zeggen of 
nazeggen zonder dat u of de ouders het kind vragen een woord te zeggen. Dan doen ze spontaan. Ze 
leren dus vanuit hun eigen exploratiebehoefte en niet alleen op basis van nadrukkelijke stimulering van 
de volwassenen. Noteer bij de opmerkingen of u dat waar kunt nemen. In deze periode kunnen de 
verschillen tussen de kinderen onderling al erg groot zijn. In de voorafgaande observatiecriteria is een 
minimaal niveau beschreven, maar er zijn ook al kinderen die taaluitingen vertonen van het type: 1. Het 
gebruik van niet aanwijsbare woorden als: eng, mooi, lekker, nog een keer, ook 2. Soms hanteren 
kinderen de woorden lopen en rennen al juist 3. Vaak hanteren ze al woorden als: lachen en huilen. Ze 
kunnen begrippen hanteren als: open, dicht, koud, heet 5. Sommige kinderen spreken al kleine zinnen: 
mama vegen, boekje lezen, mama (waar) ben je?  Veel kinderen van deze leeftijd gebruiken ook de taal 
om hun belevenissen te verwerken. Als je ze in bed ligt, dan praten ze eerst nog een tijd voordat ze in 
slaap vallen. Voor het inschatten van de taalaanleg en de taalontwikkelbaarheid is dit een belangrijke 
fase.  

- fase 3: niveau van 2 t/m 2;5 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 3: 3.1 het kind spreekt/gebruikt meer 
dan 20 woorden (het kind spreekt al wel veel meer woorden, maar de hoeveelheid is nog te overzien) 
3.2  het kind gebruikt nu werkwoorden in tegenwoordige tijd (mama komt),  3.3  het kind gebruikt 
woorden als: ik en: jij, enkele meervoudsvormen (boeme/bloemen)  

- fase 4: niveau van 2;6 t/m 4 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 4:  De grote hoeveelheid woorden 
van de woordenschat loopt op naar de 3000 op 4-jarige leeftijd en is dus niet meer te tellen. Criteria zijn: 
4.1 het kind hanteert een niet meer te tellen hoeveelheid woorden.  4.2 het kind gebruikt 
verledentijdsvormen (ik valte) en deelwoorden (ik heb al opge-eet) 4.3 het kind is in staat is om te 
communiceren met de taal. Het kan vertellen over de alledaagse dingen. Er is sprake van 
taalredzaamheid binnen de eigen leefwereld. 4.4 het kind gebruikt de woorden: op, in, aan en: en. 4.5 
het kind gebruikt nu veel meer meervoudsvormen (niet altijd goed; paarten) 

 
Hoe wordt de taalontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
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Ontwikkelingslijn Taal (VVE) 
 
2,6-4 jaar  
 
Verstaanbaarheid 

 
 
 
 
 
 
Woordenschat 

 
De Vroeg-linguale periode van 1;0 tot 2;5  

- fase 1: het niveau van 1 t/m 1;5 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 1:  1.1 het kind hanteert/spreekt 
in elk geval 5 woorden  1.2 het kind spreekt ook de woorden papa en mama  

- fase 2: niveau van 1;6 t/m 1;11 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 2:  2.1 het kind spreekt/gebruikt 
minimaal 20 woorden 2.2 het kind gebruikt enkele hele werkwoorden (ete/eten, lape/slapen, 
ebbe/hebben)  Dit is voor de taalontwikkeling een belangrijke fase omdat het kind dan kan laten zien of 
het tot spontane taalimitatie in staat is. Spontane taalimitatie wil zege dat kinderen woorden zeggen of 
nazeggen zonder dat u of de ouders het kind vragen een woord te zeggen. Dan doen ze spontaan. Ze 
leren dus vanuit hun eigen exploratiebehoefte en niet alleen op basis van nadrukkelijke stimulering van 
de volwassenen. Noteer bij de opmerkingen of u dat waar kunt nemen. In deze periode kunnen de 
verschillen tussen de kinderen onderling al erg groot zijn. In de voorafgaande observatiecriteria is een 
minimaal niveau beschreven, maar er zijn ook al kinderen die taaluitingen vertonen van het type: 1. Het 
gebruik van niet aanwijsbare woorden als: eng, mooi, lekker, nog een keer, ook 2. Soms hanteren 
kinderen de woorden lopen en rennen al juist 3. Vaak hanteren ze al woorden als: lachen en huilen. Ze 
kunnen begrippen hanteren als: open, dicht, koud, heet 5. Sommige kinderen spreken al kleine zinnen: 
mama vegen, boekje lezen, mama (waar) ben je?  Veel kinderen van deze leeftijd gebruiken ook de taal 
om hun belevenissen te verwerken. Als je ze in bed ligt, dan praten ze eerst nog een tijd voordat ze in 
slaap vallen. Voor het inschatten van de taalaanleg en de taalontwikkelbaarheid is dit een belangrijke 
fase.  
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- fase 3: niveau van 2 t/m 2;5 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 3: 3.1 het kind spreekt/gebruikt meer 
dan 20 woorden (het kind spreekt al wel veel meer woorden, maar de hoeveelheid is nog te overzien) 
3.2  het kind gebruikt nu werkwoorden in tegenwoordige tijd (mama komt),  3.3  het kind gebruikt 
woorden als: ik en: jij, enkele meervoudsvormen (boeme/bloemen)  

- fase 4: niveau van 2;6 t/m 4 jaar  ●De observatiecriteria voor fase 4:  De grote hoeveelheid woorden 
van de woordenschat loopt op naar de 3000 op 4-jarige leeftijd en is dus niet meer te tellen. Criteria zijn: 
4.1 het kind hanteert een niet meer te tellen hoeveelheid woorden.  4.2 het kind gebruikt 
verledentijdsvormen (ik valte) en deelwoorden (ik heb al opge-eet) 4.3 het kind is in staat is om te 
communiceren met de taal. Het kan vertellen over de alledaagse dingen. Er is sprake van 
taalredzaamheid binnen de eigen leefwereld. 4.4 het kind gebruikt de woorden: op, in, aan en: en. 4.5 
het kind gebruikt nu veel meer meervoudsvormen (niet altijd goed; paarten) 

 
 
Zinslengte 

 
 
 
 
Woordgebruik 

 
 
 
Completere woorden 
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Articulatie 

 
 
Vloeiend en verstaanbaar vertellen; inhoud 

 
 
 
Vloeiend en verstaanbaar vertellen; taalkwaliteit  
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Gesprekjes voeren 

 
 
 
Vragen stellen  
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Boekoriëntatie 
 

 
 
Verhaalbegrip  

 
 
 
Functies geschreven taal 
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Relatie geschreven en gesproken taal  
 

 
 
 
Kritisch luisteren  
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Rijmen 

 
 
 
Hoe wordt de taalontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
 

 
Ontwikkelingslijn Rekenen  (VVE) 
 
0-2,5 jaar  
 
Rekenen 
 
Dit VVE onderdeel is nog niet van toepassing voor de leeftijd 0-2,5 jaar 
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Ontwikkelingslijn Rekenen  (VVE) 
 
2,6-4 jaar   
 
Vormen   
 

 
  
 
Lichaamsdelen  
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Tellen   

 
 
 
Getalbegrip 

 
 
Rekenbegrippen  
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Sorteren en rubriceren   

 
 
Kleurenkennis 

 
 
 
 
Inhoud  

 
 
 
 
 



36/42 Protocol VE  0 – 4 jaar K.H.9.5.34/23-02-2021 

Plaatsbepaling 

 
 
 
Hoe wordt de rekenontwikkeling spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Op Locatie Montessori en locatie Oost met Nijntje beweegt te werken. 
- Tafelmomenten. 
- Vrij spelmomenten. 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
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Ontwikkelingslijn Spel 
 
0-2,5 jaar  
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Spel wordt spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Vrij spelmomenten. 
- Tafelmomenten. 
- Verschillende soorten spel aan te bieden 
- Hoeken 
- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
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Ontwikkelingslijn - Spel 
 
2,6-4 jaar  
 

 
 



40/42 Protocol VE  0 – 4 jaar K.H.9.5.34/23-02-2021 
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Spel wordt spelenderwijs aangeboden door: 

- De VVE methode Piramide. 
- Eigen inbreng van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- Observatie van de deskundigheid van de pedagogisch medewerkers. 
- In de gymzaal te spelen. 
- Buiten te spelen. 
- Vrij spelmomenten. 
- Tafelmomenten. 
- Verschillende soorten spel aan te bieden 
- Hoeken 
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- Liedjes te zingen 
- Interactief voor te lezen. 
- Kringmomenten. 
- Praatplaat. 
- Handpop. 
- Dagritme kaarten. 
- Woordkaarten. 

 
Op een lijst wordt na elke activiteit geregistreerd waar een kind staat in zijn of haar ontwikkeling. Als een kind een 
ontwikkelingsdoel al heeft behaald dan wordt dit op de lijst aangegeven. Als dit niet het geval is dan wordt er niets 
ingevuld. 
 
Elk half jaar worden de doelen per kind in het observatie systeem PRAVOO bekeken en  geregistreerd. Er wordt 
een groepsoverzicht gemaakt en in het groepsplan is overzichtelijk te zien welk kind welke uitdaging nodig heeft.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


