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In samenwerking met kindcentrum De Dorpsschool, de Rythmeen en de Looschool 
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Peutergroep de Banjers  
Schoolstraat 11, 7437 AE, Bathmen 

06 - 25493589 



Hartelijk welkom bij peutergroep de Banjers 
Uw peuter gaat voor het eerst naar de peutergroep, dat is waarschijnlijk even wennen voor uw kind, 
maar ook voor u. Zeker als het uw eerste kind betreft. Met deze infogids maken wij u graag wegwijs. 
 
Mocht u na het lezen vragen of opmerkingen hebben dan kunt u uiteraard altijd bij de pedagogisch 
medewerkers terecht. Tevens raden wij u aan de informatiegids te bewaren zolang uw peuter op de 
peutergroep zit. U kunt deze infogids ook downloaden via de website van Kinderopvang de Banjers 
(www.debanjers-bathmen.nl). 
 
Samenwerking met DOK 13 
De peutergroep wordt door DOK13 georganiseerd. DOK13 is een snel groeiende stichting op het gebied 
van buitenschoolse opvang en peuterspelen. Ons belangrijkste doel is het borgen van een doorlopende 
ontwikkelingslijn voor kinderen op de basisschool.  
 
Aanmelden bij Peutergroep de Banjers 
Aanmelding voor de peutergroep verloopt via DOK13 en kunt u regelen middels het formulier op de 
website van DOK13. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een uitnodiging voor een kennismaking met 
DOK13. 
 
Kennismakinggesprek DOK13 
Tijdens het kennismakingsgesprek worden de volgende onderwerpen besproken: 
• Een kindcentrum: wat betekent dit voor uw peuter; 
• Openingstijden, vakanties, ruilen, extra afnemen, calamiteiten; 
• Doorgaande ontwikkeling en ondersteuning; 
• Pedagogische werkwijze; 
• Wet- en regelgeving; 
• Overeenkomst, jaaroverzicht, facturatie, incasso; 
• Kinderopvangtoeslag; 
• Wederkerigheidsregeling gemeente Deventer; 
 
Contract 
Uw kind krijgt een contract via DOK13. Mochten er in de tijd dat uw kind bij ons komt wijzigingen in 
het contract aangebracht moeten worden, dan kunt u dit via DOK13 regelen. 
 
Financiële aspect 
DOK13 is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling. Voor vragen en/of opmerkingen hierover 
verzoeken wij u DOK13 te bellen of e-mailen. Het tarief (2020-2021) voor de peutergroep is €8,17 per 
uur. 
 
Kijk voor meer informatie op de website of mail / bel naar: 
www.dok13.info | info@dok13.info | Attie Hendriksen: 06 50264881 
  

http://www.dedorpsschool.nl/
http://dok13.info/aanmelden/Bathmen/aanmelden-peuteropvang
http://www.dok13.info/
mailto:info@dok13.info?subject=Contact


Visie 
Als onderdeel van een kindcentrum werken we nauw samen met de basisschool. Deze samenwerking 
vindt vooral plaats in de groepen 1 en 2. Dit biedt vele voordelen. Wij werken volgens dezelfde 
pedagogische en didactische uitgangspunten. Dankzij de door school vastgestelde ‘startkwalificatie’ 
voor kleuters, kunnen wij zorgen voor betekenisvolle activiteiten, waarbij we inspelen op specifieke 
ontwikkelingsbehoeften. 
 
 
Ontdekkend leren 
Jonge kinderen staan bewegend en ontdekkend in het leven. De nieuwsgierigheid naar de wereld om 
hen heen is groot. Wij nemen die nieuwsgierigheid als uitgangspunt voor onze werkwijze. We werken, 
net als op school, met thema’s. Seizoenen en de meest bekende feestdagen en vieringen lenen zich 
bijvoorbeeld perfect om centraal te zetten. De wereld tastbaar maken door te laten ervaren. Concreet 
en echt materiaal gebruiken is belangrijk om te ontdekken en leren. Het gaat vooral om de uitingen 
van het leerproces van het kind. Hoe voelt klei, wat is dit voor plakkerig spul en wat kun je ermee doen, 
kleuren krijtjes anders dan potloden, hoe maak je snippers. Zintuigen prikkelen is belangrijk. 
 
Spelend leren en leren spelen 
Peuters kunnen bij ons binnenkomen vanaf dat ze 2 jaar zijn, maar ook pas als ze 3,5 jaar zijn. Er zit 
‘maar’ 1,5 jaar tussen de twee leeftijden, maar bij het jonge kind is dit een wereld van verschil. In de 
peutergroep zit tussen de leeftijden en ontwikkelingen van alle peuters heel veel diversiteit. We 
hebben het wel eens over de jonge peuter (2-3 jaar) en de oude peuter (3-4 jaar), maar zelfs daartussen 
gebeurt nog enorm veel in de ontwikkeling van het kind. 
 
We vinden het voor alle peuters belangrijk dat ze de tijd en de ruimte krijgen om te ontwikkelen op 
hun eigen tempo. Dit geldt voor alle ontwikkelingsgebieden: cognitieve ontwikkeling (spraak, taal en 
rekenen), motorische ontwikkeling (grove en fijne), sociaal-emotionele ontwikkeling 
(inlevingsvermogen, contact met anderen, omgaan met gevoelens). We houden hierbij de leeftijd van 
het kind in gedachten. Van een jonge peuter verwachten en vragen we heel andere dingen dan van 
een oude peuter. Een net binnengekomen peuter heeft namelijk hele andere behoeften en doelen dan 
een kind dat bijna naar groep 1 gaat. 
 
 
 
Pedagogisch medewerkers van peutergroep de Banjers 
 

  
 

  

   
       

  

Djossy          
Veldman  

Amanda    
Alphenaar  

Monique    
Nijenhuis  

Veronique 
Denneboom  

Tineke 
Goossen 



Peutergroep de Banjers 
 
Kijken op de peutergroep 
Veelal plannen we het kijkmoment aansluitend aan het kennismakingsgesprek met DOK13. U wordt 
uitgenodigd om voorafgaand op de peutergroep te komen, met uw peuter. U wordt ontvangen door 
de pedagogisch medewerkers en kort rondgeleid op de groep. We vertellen u het reilen en zeilen van 
een ochtend/middag bij de peuters. 
 
Wanneer u het kennismakingsgesprek ingaat, is uw peuter welkom te blijven spelen op de 
peutergroep. Na het gesprek haalt u uw peuter weer op en overleggen we samen over de eerste keer 
spelen. In onderstaand kopje kunt u hier alvast over lezen. 
 
De eerste keer spelen 
De startdatum van het contract is de eerste dag dat uw peuter komt spelen op de peutergroep. Dit is 
tevens het eerste wenmoment. Deze ochtend bent u, samen met uw peuter, welkom om 09:30 uur. In 
principe mag uw kind direct tot het einde van de ochtend blijven spelen. We kijken naar de behoefte 
van ieder kind en vragen om deze reden een back up paraat te hebben, gedurende de eerste ochtend. 
Zo kan uw kind opgehaald worden, wanneer een hele ochtend nog wat te lang blijkt. Na de eerste 
ochtend overleggen wij graag met u of een tweede wenmoment nodig is en hoe we deze vorm gaan 
geven. Of dat uw kind de volgende keer de hele ochtend kan komen spelen. 

 
Een ochtend op de peutergroep 
 
• Inloop 

Tussen 08:15 – 08:30 uur kunnen de peuters gebracht worden. Indien 8.30 uur niet haalbaar is als 
brengtijd, dan is in overleg een later breng tijdstip mogelijk. Na ontvangst door de pedagogisch 
medewerkers wordt er, al dan niet onder begeleiding, afscheid genomen van ouder, opa, oma of 
oppas.  
U mag het rugzakje van uw peuter samen met uw peuter in de luizenzak in de hal doen. U kunt er 
ook voor kiezen een reserve setje kleding (in plastic zak voorzien van naam) in de luizenzak achter 
te laten zodat u niet elke ochtend een rugzakje hoeft mee te nemen.  
Wij willen u vragen tijdens de inloop alleen gebruik te maken van het hek aan de zijde van café 
Braakhekke. Bij droog weer is de inloop buiten.  Bij nat weer is de inloop binnen en is het de 
bedoeling dat u, nadat uw peuter zijn/haar jas en rugzak in de luizenzak heeft gedaan, in de hal 
afscheid neemt. 

 
• Kring 

We starten met ons “Goedemorgenlied” en begroeten wie er zijn. Door middel van foto’s van de 
kinderen is het ook zichtbaar wie er die dag komen spelen. Vervolgens bespreken we met behulp 
van de dagritmekaarten het verloop van de ochtend. Tijdens de kring kunnen verschillende 
activiteiten aan bod komen: een kringgesprek, voorlezen, zingen en spelletjes. 

 
• Spelen en werken 

Na de kring volgt het binnen en ‘werken’. In principe zijn de peuters vrij om te kiezen: je mag, je 
moet niet. Wel stimuleren we de kinderen zoveel mogelijk mee te doen met de aangeboden 
activiteiten. 

 
• Opruimen 

Het opruimen gebeurt gezamenlijk. We leggen het spel van de kinderen stil, d.m.v. samenkomen 
op de lijn van de kring. Als iedereen gestopt is met spelen, zingen we ons opruimliedje en ruimen 
we daarna het speelgoed op. 



• Eten en drinken 
We betrekken kinderen bij het voorbereiden van het eetmoment. Per ochtend helpen er een 
aantal peuters mee met het schoonmaken en snijden van het fruit. Aan tafel met elkaar eten en 
drinken is een belangrijk rustmoment voor de hele groep. We praten met elkaar en luisteren naar 
elkaar, zingen, eten fruit en drinken een beker water. Na het eten en drinken volgt de toilet- en 
verschoonronde. 

 
• Spelen en werken 

Tijd om buiten te gaan spelen! Als het écht te slecht weer is voor buitenspel, doen we binnen 
spelletjes in de kring of we gaan spelen in het speellokaal van school. 

 
• Ochtendafsluiting  

U kunt uw peuter tussen 12.00 en 12.15 uur ophalen. Bij goed weer sluiten we buiten af. Bij minder 
weer ronden we binnen af, aan tafel. Vergeet u niet het rugzakje uit de luizenzak te halen en de 
geknutselde werkjes van de “meeneemlijn” mee te nemen! Komt u uw kind niet zelf ophalen, geef 
dit dan even aan bij ons. Wij geven uw kind niet mee aan iemand die wij niet kennen en zullen dan 
altijd eerst telefonisch contact opnemen! 

 
• Verlengde opvang 

U kunt ervoor kiezen uw peuter te laten blijven tot 14:00 uur. Dan eten de kinderen een boterham 
bij ons. Na de lunch, beoordeelt de pedagogisch medewerker waar de behoefte van de kinderen 
ligt en speelt hier vakkundig op in. 

 
 
Ontwikkeling van uw peuter 
In de twee jaar dat uw peuter bij ons op de peutergroep speelt en leert, wordt de ontwikkeling van uw 
kind bijgehouden. U ontvangt 3 keer een formulier met daarop beschreven de voortgang van de 
ontwikkeling van uw kind. Start uw kind niet als hij/zij net 2 jaar is maar later, dan worden de 
voortgangsformulieren 2 keer meegegeven. 
 
• De eerste weken 

Tijdens de startperiode staat het welbevinden van uw peuter centraal: hoe gaat het afscheid van 
ouder, hoe voelt uw peuter zich op de groep en hoe hebben wij uw kind leren kennen. Na 6 tot 10 
weken krijgt u een ingevuld formulier mee om deze voortgang in te zien. 
 

• Voortgang 
Rond de 3e verjaardag ontvangt u het voortgangsformulier. Hoe staat de ontwikkeling van uw kind 
ervoor. We doen alle ontwikkelingsgebieden kort aan. 
 

• Overdracht 
Het laatste formulier welke u meekrijgt is wanneer uw kind bijna 4 jaar wordt. We vullen een 
overdracht in, het zogenoemde OKE-formulier. Deze zal tevens in Parnassys (digitale omgeving van 
de basisschool) gezet worden. Zo kan de toekomstige kleuterleerkracht van uw kind deze 
overdracht ook inzien. 

 
Voortgangsformulieren kunnen indien gewenst – bij vragen, opmerkingen en/of andere redenen – 
mondeling besproken worden in een gesprek. Vraag de mentor van uw kind hier naar als u hier 
behoefte aan heeft. 
 
 
 



Ontwikkelingsgerichte ondersteuning 
Bij het signaleren van opvallendheden in de ontwikkeling wordt gekeken naar de behoefte van een 
kind en op welke manier wij, als pedagogisch medewerker, aan deze behoefte kunnen voldoen. Een 
stap die gezet kan worden, is het aanvragen van een VVE-verklaring. Hiermee mag uw kind meerdere 
dagdelen op de peutergroep komen spelen en leren. Met als gevolg dat er veel meer tijd, ruimte en 
contact is, tussen kind en pedagogisch medewerker, om een kind te kunnen bieden wat hij nodig heeft: 
tijd, ruimte, aandacht. 
Wanneer uw peuter een VVE-verklaring (nodig) heeft of een andere speciale zorgbehoefte heeft, is het 
soms wenselijk om de gesprekken anders vorm te geven. Er wordt naar de situatie gekeken en door 
pedagogisch medewerkers en ouders besproken wat er nodig is. Naar aanleiding van zorgen en/of 
zorggesprekken worden de Intern Begeleider (IB-er) van het kindcentrum en kleuterleerkracht 
geïnformeerd. 
 
Drempelloos door naar de kleuters 
Het grote voordeel van onze peutergroep is de nauwe samenwerking met de basisscholen. Deze 
samenwerking heeft als uitgangspunt dat de overgang van de peuters naar de kleuters zo makkelijk 
gaat, dat er géén drempel meer is voor de kinderen: drempelloos door. 
 
Op diverse manieren werken wij aan deze doorgaande lijn binnen ons kindcentrum. Wij hebben een 
goed contact met de onderbouwleerkrachten. Op de basisschool wordt gewerkt met 
ontwikkelingsvolgsystemen. Deze methode hebben wij vertaald naar passende ontwikkelingslijnen en 
-doelen voor peuters. We volgen de kinderen dus op één en dezelfde manier, waardoor 
kleuterleerkrachten al een duidelijk beeld van de ontwikkeling krijgen, van een peuter die naar de 
kleutergroep gaat. Ook werken de pedagogisch medewerkers van DOK13 een aantal uren in de 
basisscholen. 
 
Kijken in de kleutergroep  
Vanuit de peutergroep gaan de peuters enkele keren een kijkje nemen in de kleutergroep waar ze 
geplaatst zijn. Kijkend naar het kind, kiezen we ervoor om erbij te blijven of dat uw peuter ‘zelfstandig’ 
gaat spelen. Dit vindt plaats voordat de ouders van het kind wenafspraken maken met de leerkracht. 
Vóór het echte wennen is er dus al geïnvesteerd in het kennismaken met de nieuwe groep, juf(fen) en 
nieuwe groepsruimte. Kijkend naar het kind, kiezen we ervoor om erbij te blijven of dat uw peuter 
‘zelfstandig’ gaat spelen. De pedagogisch medewerker haalt de peuter weer op uit de kleutergroep en 
de rest van de ochtend speelt uw peuter weer op de peutergroep. 
 
Wat u nog meer moet weten 
 
Eten en drinken 
U hoeft uw peuter niets mee te geven. Gedurende de ochtend krijgt hij/zij divers fruit aangeboden en 
een beker water. Ook voor de lunch wordt gezorgd. Er zijn volkoren boterhammen en crackers en een 
ruime keuze aan gezond broodbeleg. Tussen de middag hebben de kinderen de keuze tussen halfvolle 
melk, water of thee. Wilt u uw peuter iets anders laten eten of drinken, dan vragen wij u dit zelf mee 
te geven. 
 
Zindelijkheid 
Als uw kind nog niet zindelijk is als hij/zij naar de peutergroep komt, dan krijgt hij/zij van ons sowieso 
één keer een schone luier. Luiers worden door ons verzorgd. Wij gebruiken de luiers van Jumbo en 
milde billendoekjes van Etos. Wanneer uw kind niet tegen (één van) deze merken kan, vragen wij u 
zelf (een pak) luiers/billendoekjes, voorzien van naam, mee te geven. 
 
Kleding 
Het is wenselijk dat ieder kind een schoon setje kleding in zijn/haar tas meeneemt. Dit geldt zowel  



kinderen die nog een luier dragen als de kinderen die al zindelijk zijn. Kleding kan nat worden door een 
ongelukje, maar zeker ook door een beker drinken dat om kan vallen of spelen met water. 
 
We spelen met de peuters zoveel mogelijk buiten, ook wanneer het buiten nat en koud is. Speel op 
het weer in, in wat u uw kind aantrekt en meegeeft. Op een regenachtige dag is het handig als het kind 
regenlaarsjes aan- of meekrijgt, zodat hij/zij buiten lekker kan stampen in de plassen. Geef dan ook 
een paar sloffen mee met anti-slipzooltjes, want er mag in de groepsruimte niet op sokken gespeeld 
worden. 
 
Festiviteiten 
Uw peuter mag zijn/haar 3e en 4e verjaardag en het krijgen van een broertje/zusje vieren in de 
peutergroep. We maken er een gezellig feestje van, waarbij de betreffende peuter aan het eind mag 
trakteren. 
 
Als er een festiviteit is rondom één van de feestdagen, dan ontvangt u tijdig informatie over hoe wij 
deze viering vormgeven. We vieren o.a. Sinterklaas, Kerstmis, Pasen en Koningsdag. 
 
Ziekte en afwezigheid 
Graag ontvangen we een afmelding als uw kind niet naar de peutergroep komt op zijn/haar dag. Als u 
dit tijdig kunt laten weten, heel graag. Maar als uw kind in de ochtend niet fit wakker wordt, dan kan 
het op de ochtend zelf. U kunt dit telefonisch communiceren of via WhatsApp. 
 
Ruilen en extra afnemen 
Als uw kind een keer niet komt spelen, dan kunt u inhalen wat er gemist is. Wanneer u vooraf weet 
wanneer uw kind er niet is, dan vragen wij u tegelijkertijd een inhaaldatum af te spreken. U mag géén 
dagen opsparen. Als uw kind ziek is, dan gaat dit natuurlijk niet. Dan vragen wij u de volgende keer dat 
u er bent een inhaaldatum af te spreken met één van de peuterjuffen. Dit gaat altijd in overleg. Extra 
afnemen is ook mogelijk, mits er plek op de groep is. Extra afnames worden achteraf gefactureerd. 
Wanneer u structureel een extra dagdeel wilt afnemen, dan dient u dit te regelen met DOK13. 
 
Parro 
Wij maken, net als de basisschool, gebruik van Parro App. Dit is een veilige en besloten omgeving 
waarop wij foto’s, berichten en agendapunten plaatsen, zodat wij u een leuk kijkje in de groep kunnen 
geven. U heeft niet zomaar toegang tot Parro. U krijgt van ons een koppelingscode, waarmee u een 
account kunt aanmaken. Bij vragen, stel ze gerust. 
 
Sluitingsdagen 
De peutergroep is gesloten op alle nationale feestdagen, tussen kerst en oud en nieuw en in week 2, 3 
en 4 van de zomervakantie. 
 
Openingstijden 
De peutergroep is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:15 – 12:15 uur (reguliere opvang) en van 
12:15 – 14:00 uur (verlengde opvang). 
Indien gewenst kunnen peuters voorafgaand aan het peuterspelen of na de verlengde opvang 
aansluiten bij de BSO, voor voorschoolse en/of naschoolse opvang. Mocht u hier meer over willen 
weten, dan kunnen wij u de informatiegids van de BSO toesturen. 
 
Contactgegevens 
Schoolstraat 11, 7437 ZG, Bathmen 
06-25493589 (ook bereikbaar via Whatsapp) 
pg.debanjers@outlook.com 

mailto:r.hunneman@hetnet.nl?subject=Contractwijziging

