
 

Locatiewijzer van SKSG Kameleon Peuterspeelzaal 

 
Deze locatiewijzer is een locatie gebonden aanvulling op onze algemene informatie voor PSZ ouders. Voor 

algemene informatie over onze opvang: zie links aangeven op laatste pagina.  
 

Inleiding  

 

Peuterspeelzaal De Kameleon bevindt zich in de basisschool Dom Helder Camara. ‘s Ochtends is alleen de 

peuterspeelzaalgroep aanwezig maar ’s middags zijn er 3 BSO groepen. Ook in de ruimte van de speelzaal 

worden dan kleuters van de BSO opgevangen.  

De Kameleon is een plek waar kinderen centraal staan, waar ze zich veilig en vertrouwd voelen en waar ze 

de ruimte krijgen om zichzelf op hun eigen wijze te ontwikkelen. Zo’n plek creëren wij door te werken 

volgens een gezamenlijke visie: Elk kind is uniek en heeft zijn/haar eigen talenten, behoeften en 

interesses. Wij kijken en luisteren naar de kinderen, zodat wij weten wat hen bezig houdt, waar ze behoefte 

aan hebben waardoor we hun zo goed mogelijk kunnen stimuleren en uitdagen in hun ontwikkeling. Ieder 

kind krijgt de ruimte om zich op zijn eigen wijze en in een eigen tempo te ontwikkelen. Wij bieden de 

kinderen verschillende ervaringen en activiteiten, waarbij zij hun eigen keuzes kunnen maken. Op die 

manier creëren wij een omgeving waarin een kind zijn talenten kan ontplooien. Kinderen leren door te 

spelen en te ontdekken. Daarom zorgen wij voor een uitdagende speel-leeromgeving waar kinderen diverse 

soorten spelmateriaal wordt aangeboden en verschillende ervaringen kunnen opdoen. Kinderen leren ook 

veel van andere kinderen, wij stimuleren samendoen en samenspelen.  

 

 

De groep 

De peuterspeelzaalgroep bestaat maximaal uit 16 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Op de groep zijn 3 

pedagogisch medewerksters werkzaam, zij werken in een vast rooster. Het aantal medewerkers dat per 

dagdeel op de groep werkt is, afhankelijk van het aantal kinderen. We werken volgens het wettelijk 

vastgestelde beroepskracht- kind ratio, hetgeen betekent dat één pedagogisch medewerker aanwezig is 

voor 8 kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Bij afwezigheid van één van de vaste gezichten wordt gekeken of 

er onderling geruild kan worden of dat een collega van de BSO kan invallen, zodat er zoveel mogelijk 

bekende gezichten op de groep aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Wij hebben een vast dagritme 

Een veilig en vertrouwd gevoel wordt opgeroepen door een vast dagritme. Er is een afwisseling van actie en 

rustmomenten. Het dagritme wordt bepaald door de behoefte die de kinderen hebben aan actief zijn en het 

hebben van rustmomenten.   

Ons dagritme ziet er als volgt uit: 

• 08.30-08.45 inloop; ouders kunnen een kopje koffie of thee drinken en samen met hun kind een 

spelletje doen.  

• 08.45-09.00 kring; wie zijn er allemaal en wat gaan we vandaag doen? Liedjes zingen.  

• 09.00-9.30 begeleid vrij spel. Kinderen kunnen in de verschillende hoeken spelen, de PM’er sluit 

waar nodig en/of wenselijk bij het spel aan.  

• 09.30-10,00 Begeleide kernactiviteit; we bieden een afwisselend aanbod, de ene dag is het 

knutselen, de andere dag gaan we gymmen in de gymzaal enz.  

• 10.00-10.30 Fruit eten, we eten fruit met een kopje thee of een glas water. Aansluitend een plas- 

verschoonronde.  

• 10.30-11.00 Taalactiviteit; interactief voorlezen, spelletjes met woordenschat enz.  

• 11.00-11.30 Buiten spelen, we proberen iedere dag naar buiten te gaan als het weer het een 

beetje toelaat. De ene keer bieden wij ‘rijdend materiaal’ aan en de andere keer kiezen we voor 

spelmateriaal in de zandbak.  

• 11.30-12.00 Gezamenlijke lunch, we eten met elkaar een broodje met daarbij melk en/of water.   

• 12.00-12.20 Spelen aan de kleitafel of een boekje lezen in de leeshoek. Daarna samen de groep 

opruimen en afsluiten, samen kijken we terug op de ochtend, “Wat hebben we gedaan?”  

• Vanaf 12.20 kunnen de kinderen weer opgehaald worden. 

 Ouders worden verzocht om buiten de groepsruimte te wachten tot een van de peuters hen komt halen. Dit 

maakt het mogelijk om gezamenlijk de ochtend af te sluiten 

 

Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE) : Methode Startblokken 

Op de peuterspeelzaal Kameleon werken wij met het VVE programma ‘startblokken’ .  

Een belangrijk uitgangspunt bij startblokken is : aansluiten bij de ontwikkeling van jonge kinderen.   

Er wordt gekeken naar wat een kind al kan en naar wat een kind leuk vindt om te ontdekken en te ervaren.  

We dagen de kinderen uit zich te ontwikkelen op verschillende gebieden zoals: samenspelen, motorische 

vaardigheden, communiceren en onderzoeken. Het programma werkt met thema’s die voortkomen uit de 

behoefte of belevingswereld van het kind, bijvoorbeeld ‘naar de winkel gaan ’of een bezoekje aan de 

dokter. Bij elk thema worden er verschillende soorten spel en activiteiten voorbereid en uitgevoerd zoals 

constructiespel, bewegingsspel, fantasiespel, voorlezen, groepsgesprekken en  uitstapjes. Op de groep zal 

het thema ‘voelbaar’ zijn door aanpassingen van bepaalde hoeken, de thematafel- of kast en/ of de 

verteltafel. Een thema duurt gemiddeld 6 tot 8 weken.  

 

Inrichting van de ruimte 

Peuters leren al spelende. De ruimte en het materiaal zijn daarvoor heel belangrijk. Onze ruimte is zo 

ingericht dat kinderen uitgedaagd worden om te spelen. De ruimte is ingedeeld in verschillende 

speelhoeken. Zo hebben we een leeshoek, een constructiehoek met bouwmateriaal zoals lego, blokken, 

duplo en een huishoek met een keukentje met pannetjes, kopjes, enz. Door de verschillende hoeken 

kunnen kinderen zelf kiezen waar en met wie ze willen spelen, dit bevordert hun zelfstandigheid. Waar 

mogelijk passen we de hoeken en de inrichting van het lokaal aan op het thema waar we op dat moment 

mee werken. 

 

 



 

Samenwerken met de school 

Peuterspeelzaal de Kameleon bevindt zich in de basisschool Dom Helder Camara en wij proberen de 

kansen die dit biedt zo optimaal mogelijk te benutten. Wij werken daar waar mogelijk samen, wij vieren 

feestdagen samen met school en ook stemmen we de thema’s zo goed mogelijk op elkaar af.  

Ook met betrekking tot de ruimte werken wij samen, we maken gebruik maken van de gymzaal van de 

school en ook de buitenruimte waar de peuters spelen wordt  met school gedeeld. Voor de peuters is deze 

ruimte in verband met de veiligheid af te sluiten.  

Om de doorgaande lijn van peuter naar kleuter zo soepel mogelijk te laten verlopen werken we samen met 

de leerkrachten van de onderbouw. De oudste peuters kunnen, wanneer zij eraan toe zijn, 1 dagdeel naar 

een peuterdoorstroomgroep waar naast een pedagogisch medewerkster ook een juf van de basisschool 

werkzaam is. Kinderen kunnen deze groep alleen bezoeken als de ouders hiervoor toestemming hebben 

gegeven via het  toestemmingformulier “Opvang in een 2e stamgroep”. De kinderen kunnen, wanneer zij dit 

aangeven, altijd weer terug naar hun eigen groep.   

Kinderen maken gedurende de week maximaal een dagdeel gebruik van deze groep. 

Mentorschap 

Elk kind heeft een eigen mentor. Eén van de pedagogisch medewerkers van de groep is voor de ouders 

aanspreekpersoon wat betreft de ontwikkeling van het kind en bijzonderheden omtrent het kind. De mentor 

voert de observaties uit en houdt de oudergesprekken van zijn mentorkinderen. Ouders horen tijdens het 

kennismakingsgesprek wie de mentor van hun kind is. Ook is in het ouderportaal voor ouders altijd 

inzichtelijk, wie de mentor is. 

 

Het vier-ogen principe 

 

Het vierogen principe is vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Op de speelzaal is de begeleiding op zodanige 

wijze georganiseerd, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de werkzaamheden  verricht  

terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. 

Concreet betekent dit voor de Kameleon:  

• Dat we regelmatig bij elkaar binnen lopen; 

• Als de deur van groepsruimte is gesloten zijn er ramen naar de hal waardoor er zicht naar binnen 

is;  

• Indien de bezetting het toelaat om alleen te werken, wordt zoveel mogelijk een stagiaire ingezet als 

extra paar oren-ogen op de groep. 

 

Voeding en traktaties  

SKSG heeft een voedingsbeleid dat afgeleid is van de aanbevelingen van het voedingscentrum voor de 

kinderopvang. Wij streven ernaar voeding te verstrekken die weinig suiker en zout bevat en de juiste balans 

in vetten, eiwitten en koolhydraten om kinderen optimaal te laten groeien. Verjaardagen en andere 

bijzondere gebeurtenissen in het leven van een kind vieren wij in de groep. Kinderen mogen trakteren maar 

we willen verzoeken om ook deze traktatie zo gezond mogelijk te laten zijn.  

 

 

 

 



 

 

 

Openingstijden peuterspeelzaal 
De openingstijden van SKSG Kameleon peuterspeelzaal zijn : 

Maandag  08:30 -12:30 uur  

Dinsdag   08:30 -12:30 uur  

Woensdag  08:30 -12:30 uur  

Donderdag  08:30 -12:30 uur  

Vrijdag   08:30 -12:30 uur  

De peuterspeelzaal is gedurende 40 weken per jaar geopend en gesloten tijdens de vakanties. 

 

 

 

Hoe kunt u ons bereiken? 

Peuterspeelzaal SKSG Kameleon 

Onnemaheerd 2 

9736 AM Groningen 

050 5494392 

kameleonpsz@sksg.nl 

 

Manager Kindcentrum (en tevens directeur Dom Helder Camaraschool) 

Joyce Mollema - Apotheker 

j.mollema@sksg.nl 

Mobiele telefoonnummer: 06- 42 14 25 90 

 

Contact Service Centrum SKSG 

SKSG klantenservice 

Heresingel 10 

9711 ES Groningen 

050 – 317 13 90 

klantenservice@sksg.nl  (bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur) 

www.sksg.nl 

 

Algemene informatie 

Op www.sksg.nl kunt u veel informatie vinden over de kinderopvang die SKSG biedt. U vindt er bijvoorbeeld  

algemene informatie, ons pedagogisch beleid, informatie over onze ouderapp, de klachtenregeling en nog 

veel meer. 

 

https://sksg.nl/oversksg/downloads-links/  

https://sksg.nl/hoe-werken-wij/  

https://sksg.nl/contact/  

https://sksg.nl/contact/klachtenprocedure/  

 

 


