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Voorschool OBS de Pionier 
 
De voorschool van OBS de Pionier biedt de mogelijkheid aan peuters van 2½ 
tot 4 jaar om op een leuke en verantwoorde manier in contact te komen met 
leeftijdgenootjes en met ze te spelen in groepsverband. 
  
Peuters ontwikkelen zich door te spelen in een veilige, uitnodigende 
omgeving waar ze zich prettig voelen. Dit laatste is voor de peuters erg 
belangrijk, omdat veiligheid de basis is voor een kind om zich te kunnen 
ontwikkelen. De peuter is vaak voor het eerst weg van huis, tussen nieuwe 
kinderen en leidsters en maakt kennis met allerlei “nieuw” spel- en 
knutselmateriaal. Veiligheid wordt o.a. geboden door gedurende de dag vaste 
momenten in te bouwen die voor het kind heel herkenbaar zijn. Eén 
voorbeeld hiervan is het steeds terugkerende welkomstliedje wanneer de 
kinderen op school komen. 
 
Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat uw kind een goede start maakt. 
Daarom nodigen de leidsters u en uw kind ongeveer twee weken voor 
plaatsing uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kunnen U 
en uw kind kennismaken met de leidsters en andersom. Uw kind krijgt de 
gelegenheid om de speelruimte te ontdekken, terwijl de leidsters met u 
eventuele bijzonderheden over het kind bespreken. Bovendien vertellen de 
leidsters over de werkwijze op de voorschool. 
  
Een dagdeel in de voorschool heeft altijd een vaste structuur.  
Dit wordt aangegeven door de dagritmekaarten van Peuterplein die duidelijk 
zichtbaar in de klas hangen. 
We starten in de kring , verwelkomen alle kinderen en zingen ons 
goedemorgen lied.  
We bespreken wat we deze ochtend gaan doen en koppelen er meestal een 
taalactiviteit aan vast . 
Daarna gaan de kinderen spelen, dit kan in een speelhoek maar ook aan tafel 
of op een speelkleed zijn. De leidsters helpen de peuters en spelen waar 
nodig met hen mee. 
Daarna is het tijd voor een kleine pauze. De kinderen mogen hun 
meegebrachte fruit en drinken opeten. Dit doen we gezellig aan tafels. 
 



Na het fruit eten is het tijd om te bewegen! 
Bij mooi weer spelen we op de patio met rijdend materiaal en/of in de 
zandbak met glijbaan, bij slecht weer spelen we in de speelzaal naast ons 
lokaal. 
We sluiten het dagdeel samen af , bespreken nog even wat we allemaal 
gedaan hebben of doen nog een kringspelletje en dan komen de ouders de 
peuters weer ophalen.  
 
Het doel van de voorschool is het stimuleren van de ontwikkeling van 
jonge kinderen door ze samen te laten zijn en met elkaar te leren spelen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thematisch werken: 
De kleutergroepen van OBS de Pionier werken met thema’s. Op de Pionier-
voorschool wordt hier al een start mee gemaakt door de activiteiten te 
verbinden aan een thema dat aanspreekt bij peuters, bijvoorbeeld het strand 
of de herfst. Zo bewerkstelligen we een doorgaande lijn voor de kinderen. 
Naast thema’s die bedacht worden door de leidsters, maken we ook gebruik 
van een methode, genaamd ‘Peuterplein’. In deze methode staan 
verschillende uitdagende activiteiten die horen bij een thema. De knuffel Raai 
de Kraai neemt een belangrijke plaats in bij de activiteiten en is erg 
aansprekend voor de kinderen. 



 In de kleutergroepen wordt met “kleuterplein” gewerkt, ook daarin komt Raai 
de Kraai terug. Dat is vertrouwd voor de kinderen. 
 
Thematisch werken houdt in dat er enkele weken aan 
hetzelfde thema wordt gewerkt. U kunt hierbij denken 
aan liedjes, knutselwerkjes, voorleesboeken etc. Doel 
van deze werkwijze is om de betrokkenheid van de 
peuters te vergroten en de ontwikkeling van deze 
jonge kinderen zodanig te optimaliseren dat ze met 
succes de basisschool kunnen volgen. 
 
 
 
 
 
Bij de kinderen worden de volgende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd: 
 
Sociaal/emotioneel: 
Een peuter speelt vaak nog alleen en stelt zichzelf in het middelpunt. 
Wanneer een kind langere tijd naar de voorschool komt, zal het meer samen 
gaan spelen en leren rekening te houden met anderen. De sociaal/emotionele 
ontwikkeling wordt gestimuleerd door o.a. contact met leeftijdgenootjes, 
samen spelen, leren delen, wachten op je beurt, luisteren naar elkaar en 
liedjes zingen.  
 
Taalontwikkeling:  
De taal is heel belangrijk voor de ontwikkeling van de peuter. Met taal heeft 
een kind de mogelijkheid om contacten te leggen en te onderhouden. 
Daarnaast heeft taal ook een belangrijke functie in de ontwikkeling van het 
denkproces. Immers de peuter ordent zijn wereld door de dingen om zich 
heen te benoemen en soms wel honderd vragen op een dag te stellen! Dit 
alles wordt bij de peuters gestimuleerd door de omgang met het kind, boekjes 
lezen, samen spelletjes doen, liedjes zingen enz. Door middel van het 
uitnodigen van peuters in de “kleine” kring, kan er tegemoet gekomen worden 
aan het ontwikkelingsniveau van de verschillende kinderen. Ook kinderen die 
“meer” aankunnen, komen in de “kleine” kring aan hun trekken. De leidster 
houdt d.m.v. observaties bij hoe de ontwikkeling van uw peuter vordert.  
 



Cognitief: 
Door het aanbieden van speel-/leermateriaal wordt de peuter aangezet tot 
nadenken, redeneren, zien van verbanden, leren van oorzaak en 
gevolgrelaties en het bedenken van oplossingen. Ontwikkelingsmaterialen die 
we aanbieden zijn bijvoorbeeld: inlegpuzzels, constructiemateriaal, 
insteekmozaïek, lotto’s, vormenkubussen en eenvoudige legpuzzels.  
 
Fysiek: 
Alle peuters hebben een natuurlijke drang om te bewegen. Belangrijk is dat 
een peuter er ook plezier aan beleeft. Een goede motorische ontwikkeling 
draagt bij aan het zelfvertrouwen van de peuter; een peuter wordt daardoor 
zelfstandiger. Er wordt aandacht besteedt aan zowel de grove als de fijne 
motoriek d.m.v. bewegingsspelletjes, buiten spelen, knutselen, kralen rijgen 
enz. De fijne motoriek is onder meer belangrijk voor de sociale redzaamheid 
en later als voorbereiding op het schrijven. 
 
Creatieve ontwikkeling: 
Binnen de voorschool wordt er veel aandacht besteedt aan het knutselen met 
allerlei materialen (verven, kleien, plakken, kleuren, prikken enz) waarbij het 

eindresultaat niet belangrijk is maar wel het 
plezier dat het kind eraan beleeft! Peuters worden 
gestimuleerd, geprikkeld en uitgedaagd om aan 
activiteiten mee te doen maar er nooit toe 
gedwongen. 
 
De insteek van de voorschool is speels en zeker 
nog niet schools. Er is dus volop mogelijkheid om 
vrij te spelen, het kind kan dan zelf kiezen waar 

het mee wil spelen en of het samen wil spelen of alleen, bijv. met auto’s, in de 
huishoek of bouwen met constructiemateriaal en boekjes kijken. 
 
Door aandacht te besteden aan alle ontwikkelingsgebieden willen we de 
peuter een goede basis meegeven als voorbereiding op de kleuterklas.  
 
 
 
 
 



Observatie: Het observatiesysteem dat wij gebruiken heet KIJK! 
De leidsters spelen met de peuters en observeren hun ontwikkeling. Twee 
keer in de peutertijd wordt hierbij een registratie ingevuld. We bekijken in 
welke mate de peuter betrokken is bij de activiteiten, of de peuter 
zelfvertrouwen heeft, of hij/zij nieuwsgierig is en of hij/zij emotioneel vrij is. 
Het observatiesysteem (ook KIJK) dat in de kleutergroepen gebruikt wordt, 
sluit hier naadloos op aan. Uiteraard worden onze observaties met u als 
ouders besproken. Hiervoor maken de leidsters met u een afspraak. 
 
Contact met ouders: 
Ouders geven een deel van de opvoeding van hun kind over aan de leidsters 
van de voorschool. De leidsters vinden daarom een goed contact met de 
ouders belangrijk, om zo informatie aan elkaar uit te kunnen wisselen die in 
het belang is van het kind. Uw kind zal één van leidsters toegewezen krijgen 
als mentor. Zij zal Uw kind volgen in zijn/haar ontwikkeling en met U de 
oudergesprekken voeren. 
 
Als een kind start op de voorschool krijgen de ouders een anamneseformulier 
om in te vullen mee naar huis. In dit formulier wordt naar de ontwikkeling en 
bijzonderheden in de voorgaande jaren van het kind gevraagd. Door deze 
informatie kunnen de leidsters goed anticiperen op mogelijke hulpvragen. Het 
anamneseformulier zal in het dossier van het kind bewaard blijven. 
Indien u vragen heeft, kunt u altijd terecht bij de leidsters en desgewenst kunt 
u ook een afspraak maken voor een gesprek. 
   
Nog een aantal praktische zaken die van belang  zijn: 

 Ziek melden van uw kind kan via Social Schools (communicatie-app) of 
een mail naar de voorschool (voorschool@obsdepionier.nl). 

 Wordt uw kind door iemand opgehaald die niet bekend is bij de leidsters, 
dit graag even vooraf melden. 

 Is uw kind nog niet zindelijk, dan graag een extra verschoning in de tas. 
Reserve kleren meegeven i.v.m. een ongelukje . 

 Rugzak graag voorzien van naam, net als de beker en bakje voor het fruit 
en drinken. 

 Is uw kind jarig dan bent u van harte welkom om samen met hem/haar de 
verjaardag te komen vieren. 



 Na iedere vakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats. Indien er bij uw 
kind hoofdluis gevonden wordt, brengen we u daar persoonlijk van op de 
hoogte. 

 Is er thuis iets voorgevallen wat indruk heeft gemaakt op uw kind 
(geboorte, overlijden etc.) laat het ons weten, zodat wij daar op  in kunnen 
spelen. 

 
VVE  op onze voorschool 
VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Dit is onderwijs voor zeer 
jonge kinderen met een(taal)achterstand. Met deze extra begeleiding streven 
we ernaar een goede start te kunnen maken op de basisschool. Krijgt uw kind 
een VVE-indicatie, dan mag het 4 dagdelen naar de voorschool komen. Een 
VVE-verklaring wordt afgegeven door het consultatiebureau. 
 
Peuterzorgteam op onze voorschool 
Een peuterzorgteam is een samenwerking tussen de voorschool, het 
consultatiebureau en de intern begeleider (ib-er) van de school. 
Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. 
Als de leidsters het nodig achten om de ontwikkeling van uw kind hierin te 
bespreken, wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Op deze manier zorgen 
we met z’n allen voor een goede ontwikkeling van uw kind. 
 
Tot slot, de kosten 
Aan de voorschool zijn kosten verbonden. Bij ziekte wordt gewoon 
doorbetaald, evenals tijdens korte vakanties. In de maanden juli en augustus 
hoeft u niet te betalen. De voorschool wordt bekostigd uit de ouderbijdragen 
en subsidie van de gemeente Oosterhout. U betaalt per uur voor de uren die 
uw peuter op de voorschool is ingeschreven. 
 
Het door de gemeente vastgestelde uurtarief is € 8,17 euro per uur. Dit 
bedrag hoeft u echter niet volledig te betalen. U kunt voor de uren op de 
voorschool kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst. 
Voor degenen die niet in aanmerking komen voor deze toeslag heeft de 
gemeente een inkomensafhankelijke subsidie beschikbaar gesteld. Meer 
informatie hierover kunt u vinden op de website van de Pionier, op de pagina 
van de voorschool ‘Informatie over de ouderbijdrage 2020 van de voorscholen 
van Delta-onderwijs’.    
 



 
Inschrijven op de Voorschool 
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 
jaar oud is. U vindt het aanmeldformulier op de website van de Pionier of van 
Delta-voorschool. Indien er sprake is van een wachtlijst plaatsen wij op 
volgorde van inschrijving. 
 
Het plaatsen en betalen verloopt via het secretariaat dan Delta-voorschool. 
Telefoonnummer: 0162-464770 
Email: delta-voorschool@xs4all.nl 
 
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij de locatiedirecteuren van OBS de 
Pionier: Marlies Groen in ’t Woud of Lieke Tukker. Telefoon 0162-437832. 
 
 
De groepen zijn: 
Blauwe groep:  maandagochtend en woensdagochtend 
Groene groep: dinsdagochtend en donderdagochtend 
 
De tijden zijn: 
Ochtend: 8.45 -11.15 uur 
 
 
 
 
 
 


