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Deel 1.Informatie Peuterspelen Toermalijn
Het doel van peuterspelen
Peuterspelen Toermalijn is een plek waar jonge kinderen van 2 tot 4 jaar een aantal ochtenden of middagen
zowel in groepsverband als individueel op een speelse en creatieve wijze bezig zijn. Voor de werkwijze
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gebruikt de peuterspeelzaal het taalstimuleringsprogramma Kaleidoscoop. De peuters kunnen ervaringen
opdoen met allerlei situaties ter bevordering de gehele ontwikkeling. Deze werkwijze en begeleiding van de
ontwikkeling binnen deze voorschool heeft directe aansluiting bij basisschool Toermalijn.

Indeling van de groepen
Het peuterspelen is voor 2-4 jarige kinderen van werkende en niet werkende ouders. Kinderen komen 6 uur
per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen 12 uur per week, verdeel over
4 dagdelen.
Kinderen met een VVE indicatie en kinderen waarvan de ouders gebruik maken van de gemeentelijke
ouderbijdrage, starten met 2,5 jaar.
Reguliere groepen:
De kinderen die in de reguliere peuterspeelzaalgroep geplaatst worden, komen één of twee dagdelen per
week naar de zaal. Deze groep bestaat uit maximaal 16 peuters en worden begeleid door twee
gediplomeerde pedagogisch medewerkers
VVE-groep:
In deze groep wordt het taalstimuleringsprogramma Kaleidoscoop in al zijn facetten toegepast. De VVEgroep wordt begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers met een specifieke opleiding voor
VVE.
De groep is vooral bedoeld voor kinderen die wat extra hulp en stimulans kunnen gebruiken bij het spelen en
leren of die nog niet zo goed Nederlands spreken.
Het groepsaantal van deze groep is eveneens maximaal 16 kinderen, waarvan maximaal 12 kinderen met
behoefte aan extra aandacht in deze groep geplaatst kunnen worden. De 12 kinderen die in de VVE
speelzaalgroep geplaatst zijn, vanwege (mogelijke) extra zorgbehoefte, komen vier dagdelen per week naar
de zaal. Reguliere kinderen kunnen de zaal ook bij de VVE groep bezoeken, maar dan 1 á 2 dagdelen per
week.
Voor deelname als VVE- doelgroep kind hebben de ouders een aantal inspanningsverplichtingen en door het
tekenen van een akkoordverklaring stemmen de ouders hiermee in. De ouders van de VVE doelgroep
kinderen zijn verplicht bij elk bezoek een kwartier mee te spelen en op de woensdag een half uur, zodat
taalbegrip en Nederlandse gewoonten geïntegreerd raken bij de ouders van deze kinderen. Het bezoeken van
een opvoedbijeenkomst een keer per half jaar hoort eveneens bij de inspanningsverplichtingen voor ouders
met een VVE doelgroepkind.
Doelgroep criteria voor toelating zijn dat de taal die thuis gesproken wordt een andere taal is dan het
Nederlands of het kind heeft in de eerste levensjaren door een medische oorzaak een achterstand in de
ontwikkeling opgelopen, daarbij moet kans op verbeteren of verhelpen wel reëel aanwezig zijn. Ook is
plaatsing mogelijk vanwege het zogenaamde leerling gewicht van 0,3 of 1,2.

Activiteiten en begeleiding
Voor- en Vroegschoolse Educatie en het Programma Kaleidoscoop:
De peuterspeelzaal werkt gezamenlijk met basisschool Toermalijn mee aan VVE, dat is de afkorting voor
Voor- en Vroegschoolse Educatie. Dit Stimuleringsproject heeft ten doel de ontwikkelingskansen van
kinderen te verbeteren en eventuele ontwikkelingsachterstanden te verhelpen.
Kaleidoscoop gebruiken we als ondersteunend programma. Het programma is gericht op kinderen van de
peuterspeelzaal en de groepen 1 tot en met 3 van de basisschool. De peuterspeelzaal medewerkers en
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leerkrachten zijn gecertificeerde teamleden. Hierdoor is een doorgaande lijn in de begeleiding van de
kinderen aanwezig en is de samenwerking optimaal.
De ruimte is sfeervol ingericht en geeft de peuters een veilig vertrouwd gevoel.

Woordenschat en zinsbouw:
Ter ondersteuning van de woordenschat worden de materialen van Logo 3000 gebruikt bij de kinderen van
de peuterspeelzaal en de groepen 1 en 2 van school. Ter informatie voor u als ouder ziet u het plaatmateriaal
overal in de zaal en lokalen hangen.
De Zaanse Taaltas is een onderdeel binnen Toermalijn voor de kinderen van de peuterspeelzaal en de
groepen 1 en 2 ter bevordering van het leesplezier. Door het lenen van een boek met bijbehorende tas en
spelletjes kunt u op een plezierige wijze thuis bezigzijn met taal en voorlezen.
Taal en denken worden op Toermalijn gestimuleerd door een groot aanbod van materialen en ruime hoeken
waarmee de kinderen samen en/ of individueel kunnen spelen. Er zijn gezamenlijke activiteiten met de
kinderen om materialen te verkennen, waarbij voordoen en nadoen, voorzeggen en nazeggen veel aan bod
komen. Ter bevordering van de motoriek en spraak zijn de peuters ook bezig met muziek en beweging.
Er is een duidelijke tijdsindeling, waardoor er veel herkenning is voor de peuters.
Thema:
Ouders vragen wij regelmatig om thuis materialen te verzamelen voor een thema. Ook adviseren wij om de
woorden, die wij bij de thema’s aanbieden, ook thuis te gebruiken.
De woordenlijsten ziet u op het ouderbord en zenden wij u toe voorafgaand aan elk thema via Digiduif.

Informatie en communicatie
Pedagogisch medewerkers:
U kunt altijd bij de medewerkers terecht voor een gesprek, om uw informatie door te geven en vragen te
stellen.
Digiduif:
Via uw Digiduif account ontvangt u maandelijks de maandinfo en andere berichten.
Website:
Op de website Toermalijn onder het kopje Kinderen heeft de peuterspeelzaal een gedeelte, waarop de
pedagogisch medewerkers ervaringen van de kinderen plaatsen. Zo kunt u in een gesprekje met uw peuter
nog eens herhalen wat het kind heeft gedaan.
Op de website Toermalijn onder het kopje Brede school heeft de peuterspeelzaal een gedeelte, waarop u het
informatieboekje, pedagogisch beleid, streefdoelen, jaarverslagen en allerlei wettelijke documenten,
keuringsrapporten betreffende de zaal kunt lezen.
Op de website van Toermalijn kunt u meer lezen over het totale aanbod van de organisatie, de schoolgids,
het pedagogisch beleidsplan en de Agora gids.
Op de website van Tinteltuin kunt u ook de andere vormen van opvang vinden, het beleid en de prijzen.
Ouderraad:
Zie voor doelen en taken van de ouderraad de schoolgids Toermalijn op de website.
Minimaal één ouder van een kind uit de peuterspeelzaal is lid van de ouderraad en vormt hiermee
vertegenwoordiging van het peuterspelen in de ouderraad Toermalijn
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Aanmelden en inschrijving Toermalijn
1.Informatiebijeenkomst met rondleiding:
Wij begeleiden op Toermalijn uw kind vanaf peuterspelen tot en met groep 8, een periode van 10 jaar!
We adviseren u de informatiebijeenkomst met rondleiding te bezoeken voordat u uw kind gaat aanmelden. U
maakt kennis met de leiding van Toermalijn, u ziet het team en de kinderen bezig in het gebouw, ontvangt
informatie over de peuterspeelzaal en school.
2.Inschrijving:
Tijdens bovenstaande bijeenkomst ontvangt u inschrijfformulieren voor de zaal en school, die u thuis kunt
invullen.
3.Aanmelding en Intake:
U ontvangt van Relatiebeheer Tinteltuin bevestiging en de tijden dat uw kind de zaal kan gaan bezoeken. U
wordt gevraagd contact op te nemen met de locatie manager voor een intakegesprek over uw kind. Na
inlevering van de inschrijfformulieren voor school bij het intakegesprek ontvangt u bevestiging van
inschrijving van school
4.Kennismaking:
Bij uw eerste bezoek maakt u kennis met de medewerker van de zaal die uw kind zal begeleiden. U ontvangt
dan ook een Digiduif account.
5.Gesprekken over uw kind:
U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek met de medewerker buiten de openingstijden.
Met de ouders van peuters met behoefte aan extra aandacht wordt er veelvuldig (eens per 6 weken)
gesproken met de medewerker.
6.Overgang van peuterspelen naar groep 1 Toermalijn:
Wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt neemt de leerkracht van school contact met u op om afspraken te maken
over de kennismakingsbezoekjes van uw kind en een kennismakingsgesprek met u als ouder.
Van elk kind wordt een observatiedossier KIJK bijgehouden over een aantal ontwikkelingsgebieden.
Voordat uw kind naar groep 1 van de basisschool gaat worden deze gegevens met u besproken. Dit
observatieformulier wordt aan de leerkracht van groep 1 van basisschool Toermalijn overgedragen, zodat er
een goede doorgaande lijn in de begeleiding kan ontstaan.

Kindvolgsysteem
De medewerkers registreren de observatiegegevens in het digitaal registratiesysteem “Kijk”.
De citotoets gericht op taal voor peuters wordt bij de VVE kinderen afgenomen. Het geeft ons niet alleen
informatie over het taalbegrip van het kind, maar juist ook over het activiteitenaanbod van de
peuterspeelzaal. De toets wordt door de eigen medewerkers tijdens de openingstijden van de zaal
afgenomen. Per kind duurt dat ongeveer 10 minuten per afname. Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in
deze toets dan kunt u altijd bij de medewerkers terecht.
Zowel de Cito en “Kijk” zijn onderdeel van het Leerling Volg Systeem= LVS van Toermalijn.

De kwaliteit van de peuterspeelzaal
De zaal voldoet aan de wettelijke normen voor veiligheid, hygiëne, de accommodatie, de inrichting en het
spelmateriaal. De medewerkers zijn gediplomeerd, hebben als extra het certificaat Kaleidoscoop en volgen
allerlei cursussen die hen in staat stellen nieuwe ontwikkelingen te volgen en toe te passen.
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Regelmatig wordt de zaal geïnspecteerd door de GGD en de onderwijsinspectie..

Kosten
Voor het bezoek aan peuterspelen betaalt u een vastgesteld bedrag afhankelijk van uw inkomen.
Op het inschrijfformulier staan de prijzen en bij de afdeling relatiebeheer van Tinteltuin kunt u hierover
vragen stellen.
De kosten voor de ouderraad worden door Tinteltuin aan Toermalijn vergoed en bestaat uit:
- Per jaar een bijdrage van € 17,50 ten gunste van de ouderraadactiviteiten (waaronder St. Maarten, St.
Nicolaas, Kerst, eindejaarsafsluiting).
- Eenmaal voor de aanschaf van een kapstokcape € 10,=.

Openingstijden
Maandagmorgen

Dinsdagmorgen

Woensdag

Donderdagmorgen

Vrijdagmorgen

Reguliere
groep

Reguliere
groep

VVE
groep

Reguliere
groep

Reguliere groep

Maandagmiddag

Dinsdagmiddag

Donderdagmiddag

VVE-groep

VVE-groep

VVE-groep

Uw kind bezoekt de zaal gedurende 3 uur per dagdeel.
Een ochtend duurt van 8.45 uur tot 11.45 uur en een middag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Vakanties Schooljaar 2015- 2016
Vakanties voor de peuterspeelzaal lopen gelijk met de landelijke schoolvakanties.
De zomervakantie bestaat uit 7 weken voor de peuterspeelzaal (school heeft 6 weken).
Zomervakantie 2015
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag en Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie 2016
Vrije dag

Tot en met vrijdag 14 augustus
Vanaf maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
Vanaf maandag 21 december 2015 t/m vrijdag 1 januari 2016
Vanaf maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart
Vanaf vrijdag 25 t/m maandag 28 maart
Vanaf maandag 2 t/m dinsdag 17 mei (do 5/5 Hemelvaartsdag)
Vanaf maandag 16 mei t/m dinsdag 17 mei
Vanaf maandag 18 juli t/m vrijdag 26 augustus
Woensdag 27 april Koningsdag
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Ziekte
Ziekmelding tussen 8.00 uur en 8.30 uur telefonisch:
Telefoon 075- 6 28 24 67 (school/ peuterspeelzaal)

Kapstok
Helaas komt hoofdluis regelmatig voor. Om dit te voorkomen en vanwege de hygiëne gebruiken de peuters
en de kinderen van school een “luizencape”. Mutsen, handschoenen en schoenen kunt u in een tas aan de
kapstok onder de cape hangen. De cape is van goede kwaliteit en het is de bedoeling dat uw kind deze blijft
gebruiken tot en met groep 8.
In verband met de hygiëne en het prettig spelen dragen de peuters in de zaal gymschoentjes.

Samenwerking
Ten behoeve van de goede zorg en een actueel pedagogisch didactisch aanbod is er samenwerking met
diverse instanties, zoals Centrum Jong, Nederlands Jeugd Instituut en de Schoolbegeleidingsdienst.

Belangrijke adressen en telefoonnummers Toermalijn
S. Fortuijn, Directeur

p/a Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
info@icb-toermalijn.nl
p/a Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
info@icb-toermalijn.nl

075-6282467
(school)

Katrin Meijer
Locatie Manager Tinteltuin

p/a Marktstraat 22
1521 DZ Wormerveer
info@icb-toermalijn.nl

075-6282467
(school)

Jolanda Singels.
Relatiebeheer Tinteltuin

telefonisch bereikbaar tussen
020- 4939344
09.00 en 11.00 uur of per email via
info@peutertuin.nu

L. Sommeijer, Adjunct-directeur

075-6282467
(school)

Meer informatie op de website www.icb-toermalijn.nl
Klachtenregeling
Klachtenverslaggeving

www.icb-toermalijn.nl

Pedagogisch Beleidsplan

www.icb-toermalijn.nl

Zie rubriek
Brede school/
peuterspeelzaal
Zie rubriek
Brede school/
peuterspeelzaal
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Voor- en Vroegschoolse educatie

www.icb-toermalijn.nl

Zaanse Taaltas

www.icb-toermalijn.nl

Spelen en leren door de kinderen

www.icb-toermalijn.nl

Zie rubriek/
Brede school/
Voor- en …
Zie rubriek/
Brede school/
Taaltas
Zie rubriek
Kinderen/

Praktische informatie Deel 2
In Deel 2 leest u in het informatieboekje van Tinteltuin PeuterTuin over de dagelijkse gang van zaken van
peuterpelen, zoals verschoning, brengen en halen, eten en drinken en opzeggen.
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