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PEDAGOGISCH BELEID SPELENDERWIJS EDE (zie website) 

 

BIJLAGE: 

Algemeen en bijzonder: Voorschool De Regenboog, De Valkjes en De Woelwaters 

 

Spelenderwijs Ede staat op al haar locaties (voorscholen, peuteropvang en bso’s) open voor 

alle kinderen en ouders. Voor ons is elk kind een ‘klavertje vier’. Spelenderwijs Ede werkt 

daarbij vanuit respect voor de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen en ouders 

en gelooft in de kracht van samenspelen en samenwerken.  

Daarnaast wil Spelenderwijs Ede een plek bieden voor ouders die zich vanuit hun religieuze 

achtergrond niet thuis voelen bij deze algemene locaties waardoor zij geen gebruik maken 

van enige vorm van voorschool/kinderopvang. Een aantal locaties binnen Spelenderwijs Ede 

werkt daarom vanuit een religieuze grondslag. Deze herkenbare identiteitsgebonden 

opvanglocaties kennen hun eigen gewoontes en rituelen. Ook op deze locaties blijven alle 

kinderen en ouders welkom en wordt er gewerkt vanuit respect voor de overeenkomsten en 

verschillen tussen kinderen en ouders. Het pedagogisch beleid van Spelenderwijs Ede is de 

basis voor onze algemene en bijzondere locaties (zie Pedagogisch beleid Spelenderwijs 

Ede).  

 

In dit gezamenlijke plan van Spelenderwijs Ede en school met de Bijbel Wekerom, School 

met de Bijbel de Valk en de Ruitenbeekschool wordt de werkwijze van peuteropvang De 

Regenboog, De Valkjes en de Woelwater beschreven. Het gaat hierbij om een bijzondere 

voorscholen werkend op reformatorische grondslag.  

 

Doorgaande lijn 

Spelenderwijs Ede streeft daar waar peuteropvang/voorscholen zijn gevestigd in 

basisscholen naar een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen en een 

herkenbare doorgaande lijn in het vve ouderbeleid. Bij de voorscholen worden vanuit de 

hieronder genoemde methode, samen met de drie betreffende basisscholen, de doorgaande 

voor- en vroegschoolse ontwikkelingslijn voor kinderen afgestemd. Daarbij streven we 

gezamenlijk naar een doorgaande lijn in het (VVE) ouderbeleid. De Regenboog werkt vanuit 

de Pukmethode en De Valkjes en De Woelwaters werken vanuit Piramide.  

 

Personeel / personeelsbeleid 

Het personeel is in dienst van Spelenderwijs Ede. De volgende medewerkers komen 

regelmatig in de peuteropvang: pedagogisch medewerkers, vve coach en manager. Bij de 

voorscholen van Spelenderwijs Ede bestaat het vaste team uit één of twee pedagogisch 

medewerkers (afhankelijk van de groepsgrootte), die praktiserend zijn binnen het 

reformatorisch geloof, zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie voor de kinderen en die de 

doelstelling van de school kennen, respecteren en onderschrijven. Bij een sollicitatiegesprek 

voor een vaste pedagogisch medewerker kan een directielid van de betreffende basisschool 

aanwezig zijn of na aanname kiezen voor een kennismakingsgesprek met de pedagogisch 

medewerker. 
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Kleding  

De vaste pedagogisch medewerkers kleden zich conform de richtlijnen van de school.  

 

Feestdagen 

Bij peuteropvang De Regenboog, De Valkjes en De Woelwaters krijgen de de christelijke 

feestdagen een passende invulling bij de reformatorisch identiteit.  

 

Dagopening  

Na het afscheid nemen van de ouders begint bij Spelenderwijs Ede het dagprogramma. Bij 

de (eerste) kring wordt door de pedagogisch medewerkers, passend bij de leeftijd van de 

kinderen, gestart met een verhaal uit de bijbel, een christelijk lied en gebed.  

 

Inrichting, materialen en activiteiten 

Bij de speelomgeving en activiteiten houden de pedagogisch medewerkers rekening met de 

reformatorische achtergrond van kinderen en wordt er bewust gekeken naar taalgebruik.  De 

pedagogisch medewerkers hebben hierbij de regie en bij twijfel overleggen ze met de vve 

coach/unit manager van Spelenderwijs Ede en/of de directeur van de school waar de locatie 

in gehuisvest is.  

 

Muziek en beweging 

Spelenderwijs Ede staat voor een brede ontwikkeling van kinderen. Alle 

ontwikkelingsgebieden vinden wij belangrijk. Er worden kinderliedjes gezongen en er worden 

instrumenten gebruikt. Er worden ook bewegingsspelletjes gedaan. Soms op passende 

muziek. Er wordt niet gedanst. De pedagogisch medewerkers hebben hierbij de regie en bij 

twijfel overleggen ze met de vve coach/unit manager van Spelenderwijs Ede en/of de 

directeur van de school waar de locatie in gehuisvest is. 

   

 

 


