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Welkom op de Mini Piramide! 
 

Peuterspeelzaal Mini Piramide maakt deel uit van de openbare basisschool De Piramide 

en is in hetzelfde gebouw gehuisvest. Openbare Basisschool De Piramide ligt in het 

stadsdeel Europawijk. Europawijk is een onderdeel van Schalkwijk. De school is in de 

jaren zestig  gebouwd en in 2017 verbouwd.  

De peuterspeelzaal Mini Piramide valt onder de Stichting Peuterspeelzalen De Piramide. 

De peuterspeelzaal en de basisschool zijn  multicultureel. Dit betekent dat  ruim 90% van 

de peuters en leerlingen een niet-Nederlandse achtergrond heeft en meertalig worden 

opgevoed. 

 

De peuterspeelzaal ligt naast de kleuterlokalen van de basisschool. Er is een 

gezamenlijke ingang aan het schoolplein voor de peuterspeelzaal en de kleutergroepen.  

De peuterspeelzaal is een veilige plaats, waar spelenderwijs een groot aantal 

vaardigheden worden aangeleerd, die een voorbereiding zijn voor het leren op de 

basisschool. Hierdoor wordt de stap van de peuterspeelzaal naar de basisschool kleiner. 

Spelen is niet alleen leuk, maar ook heel leerzaam. 

De peuter leert zijn zelfstandigheid te vergroten en zijn zelfvertrouwen te versterken.  

Op de peuterspeelzaal leren kinderen om rekening te houden met elkaar en samen te 

spelen. 

Bij droog weer kunnen de peuters op het afgesloten speelterrein buiten spelen  in de 

zandbak en met allerlei andere buitenspelmaterialen. 

 

 
 

 

 

Het spelaanbod in de peutergroep is een voorbereiding op het onderwijs in de 

kleutergroepen. Zowel bij de peuters als in groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van de 

Piramidemethode en LOGO 3000. 

Als de peuters 4 jaar zijn, kunnen de kinderen doorstromen naar de kleutergroepen van 

onze basisschool De Piramide. 

 

Komt U eens kijken en de sfeer proeven! 

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met: 

Directeur mevrouw J. Boogaard, de VVE-coördinator mevrouw M. Stam  of één van de 

leidsters. 
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Gegevens peuterspeelzaal: 

Peuterspeelzaal Mini- Piramide 

Duitslandlaan 9  

023-5338064 

Onze peuterspeelzaal is 5 ochtenden en 1 middag per week geopend.  

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is de peuterspeelzaal open van 8.30 uur tot 

12.00 uur. 

Op woensdag is de peuterzaal open van 8.30 tot 11.30 uur en 12.15 tot 14.15 uur.  

De groep bestaat uit maximaal 14 peuters. 

 

Basisschool:  

De Piramide Europawijk 

Duitslandlaan 9  

2034 BC  Haarlem 

023-5338064 

E-mail: europa@piramide-haarlem.nl 

Website: www.piramide-haarlem.nl 

 

Leidsters: 

I.  van der Voort  

M. Smeenk 

S.  Sahli 

 

Bezetting peuterspeelzaal 

Maandag:     Juf Ingrid   en juf  Marjolein 

Dinsdag :    Juf Ingrid en juf  Marjolein 

Woensdag :     Juf Salima   en juf  Marjolein 

Donderdag :    Juf Ingrid   en juf  Marjolein 

Vrijdag :         Juf Ingrid  en juf Salima 

 

 

 
 

 

mailto:europa@piramide-haarlem.nl
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Inschrijvingen 

Het is belangrijk dat U uw kind tijdig inschrijft. 

Zodra er plaats is kan uw kind vanaf 2 jaar naar de peuterspeelzaal. De VVE-coördinator 

neemt een maand voor plaatsing telefonisch contact met u op. U wordt dan uitgenodigd 

om de plaatsingsovereenkomst te ondertekenen. Ook krijgt U  2 weken van tevoren een 

uitnodiging thuisgestuurd met de datum waarop u met uw peuter kan  komen 

kennismaken met de leidsters en de groep. 

Indien de groep vol is, wordt uw peuter op een wachtlijst geplaatst. 

U kunt uw kind inschrijven bij de VVE-coördinator mevrouw M. Stam. 

Op vierjarige leeftijd stromen de kinderen door naar één van de kleutergroepen van de 

basisschool De Piramide. Voor de overgang naar de basisschool moet het kind worden 

aangemeld. U krijgt dan een uitnodiging om uw kind bij de basisschool in te schrijven. 

  

Plaatsing  

Zodra er plaats is kan uw peuter op 2 jarige leeftijd voor 2 dagdelen geplaatst worden op 

dinsdag en donderdag. Als uw peuter 2,5 jaar is, kan uw peuter ook op woensdagmiddag 

komen van 12.15 tot 15.15 uur.  

Als uw peuter 3 jaar  is kan uw peuter 3 dagdelen komen, op de maandag van 8.30 tot 

12.00 uur, woensdag van 8.30 tot 11.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.  

Kinderen die al broertjes of zusjes op school hebben, worden bij voorrang geplaatst. 

Kinderen die na de peuterspeelzaal naar onze groep 1 van de basisschool zullen gaan 

worden hierna als eerste geplaatst. 

Vervolgens zijn de peuters die direct in de omgeving van de school wonen aan de beurt. 

Kinderen worden het gehele jaar geplaatst met uitzondering van de maand december. 

Ook worden 4 weken voor de zomervakantie geen peuters meer geplaatst.  

 

In principe is elk kind welkom, maar plaatsing is helaas niet altijd mogelijk. 

Bij plaatsing hanteren we de volgende criteria:  

Rust en veiligheid zijn belangrijke voorwaarden voor een onbelemmerde 

ontwikkeling van de peuters. 

Ernstige verstoring kan leiden tot een langdurige ontregeling van de ontwikkeling van de 

peuter en ontwrichting van de groep. Een dergelijke verstoring wordt niet toegestaan.  

Indien de veiligheid van de leidsters en de peuters in het geding is, kan de 

directie besluiten de peuter al dan niet tijdelijk niet te laten komen.  
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Kosten 

Peuterspeelzaal Mini Piramide is een Voor- en Vroegschools Educatie (VVE) -

peuterspeelzaal waar met het VVE-programma Piramide wordt gewerkt. 

Per 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. De 

betalingsregeling is hierdoor veranderd. 

Bent u  twee-verdieners en heeft uw kind een VVE-indicatie dan betaalt u per maand 

176,44. U kunt over dit bedrag Kinder Opvang Toeslag bij de Belastingdienst aanvragen. 

Bent u twee-verdieners en heeft uw kind geen VVE-indicatie dan betaalt u per maand 

200,20. U kunt over dit bedrag ook Kinder Opvang Toeslag aanvragen. 

Werkt één van de ouders dan betaalt u een inkomensafhankelijke bijdrage per maand. 

Heeft u een HaarlemPas dan is de peuterspeelzaal gratis.  

Heeft u hierover vragen, dan kunt u terecht bij de VVE-coördinator, Marja Stam. 

 

Kinderen met een risico op taalachterstand van het Nederlands worden aangemerkt als 

een VVE-doelgroepkind. VVE- doelgroepkinderen hebben recht op minimaal 10 uur of 3 

dagdelen opvang op de peuterspeelzaal.  

Het Consultatiebureau bepaalt of uw kind een  VVE- doelgroepkind is en stuurt de VVE-

toewijzing naar de peuterspeelzaal.  

 

De Gemeente  Haarlem heeft besloten dat de bijdrage  voor de peuterspeelzaal voor 

doelgroepkinderen voor het 3e dagdeel niet meer betaald hoeft te worden. De gemeente 

gaat dat betalen.    

Dit betekent dat alle ouders van VVE-kinderen voor 2 dagdelen betalen.  

Met vragen hierover kunt u terecht  bij J. Boogaard of M. Stam. 

De kosten voor de peuterspeelzaal worden maandelijks in rekening gebracht middels een 

automatische incasso. Deze wordt met het ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst 

ook vastgelegd.  

Wanneer herhaaldelijk niet wordt voldaan aan de betalingsverplichting kan toegang tot 

de peuterspeelzaal geweigerd worden.   

Als peuters bij ons de peuterspeelzaal bezoeken, vragen wij een ouderbijdrage van 

€ 7,50 euro  per jaar. Dit wordt gebruikt om kosten bij b.v. Sint, Kerst en Pasen te 

betalen. 

Bij ziekte van uw kind moet worden doorbetaald. Een uitzondering wordt gemaakt voor 

kinderen die langdurig ziek zijn. Ouders moeten dit schriftelijk doorgeven aan de 

leidsters. In dat geval worden alleen de eerste twee weken van afwezigheid in rekening 

gebracht. 

 

Haarlem Pas 

Voor ouders met een Haarlem Pas, worden de kosten voor de peuterspeelzaal vergoed 

door de Sociale Dienst van de gemeente Haarlem. De Haarlem Pas kan worden 

aangevraagd door inwoners van de gemeente Haarlem bij Bureau Haarlem Pas, telefoon 

5114050 van maandag t/m vrijdag van 10.00 – 12.00 uur. Ouders kunnen met een 

gezamenlijk jaarinkomen lager dan € 19.433   (bruto) in aanmerking komen voor een 

Haarlem Pas. Omdat ook het vermogen bij de beoordeling wordt meegenomen is een 

exacte inkomensgrens voor de HaarlemPas niet aan te geven.  

 

Opzegtermijn  

De eerste maand is een wederzijdse proeftijd. Als uw kind moeilijk kan wennen is het 

soms beter om het speelzaalbezoek nog even uit te stellen. In dat geval worden alleen de 

dagdelen in rekening gebracht waarop uw zoon of dochter de speelzaal bezocht. In alle 

overige situaties geldt een opzegtermijn van zes weken. 

Opzeggen moet altijd schriftelijk gebeuren. 

Zonder schriftelijke opzegging gaan wij ervan uit dat uw kind tot de leeftijd van 4 jaar de 

speelzaal bezoekt en wij brengen daarvoor de kosten  in rekening. 
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Vakantierooster 2019-2020 

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 27-10-2019 

23-12-2019 t/m 05-01-2020 

17-02-2020 t/m 23-02-2020 

10-04-2020 t/m 13-04-2020 

27-04-2020 t/m 10-05-2020 

21-05-2020 t/m 24-05-2020 

30-05-2020 t/m 01-06-2020 

04-07-2020 t/m 16-08-2020 

Kerstvakantie 

Voorjaarsvakantie 

Paasvakantie 

Meivakantie 

Hemelvaart 

Pinksteren 

Zomervakantie               

 

Studiedagen: 30 september 2019, 17 en 18 oktober 2019, 11 februari 2020, 25 mei 

2020 en 17 juni 2020. 

 

De kosten van het peuterspeelzaalbezoek wordt berekend over 40 weken. Het 

totaalbedrag over deze 40 weken wordt over 12 maanden verdeeld. Hierdoor is er elke 

maand een vast bedrag dat van uw bankrekening geïncasseerd wordt. 

                                   
Veiligheid en hygiëne 

De peuterspeelzaal voldoet aan alle eisen op het gebied van (brand-)veiligheid en 

hygiëne. Eén van de leidsters heeft een EHBO-diploma. Er is een luizenprotocol, een 

calamiteitenplan, een veiligheidsplan en er zijn vijf medewerkers van de school in het 

bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener. 

 

Jaarlijks wordt er  een risico-inventarisatie van gezondheid en veiligheid gemaakt.  

Het veiligheidsplan met daarin ook opgenomen de klachtenregeling, ligt ter inzage bij de 

directie. Ook staat  het veiligheidsplan op de website van de school, t.w. www.piramide-

haarlem.nl  

 

Protocol  vierogenprincipe                                    

Op de peuterspeelzaal is er sprake van het vierogenprincipe. Dit  betekent dat er altijd 4 

ogen op de groep aanwezig moeten zijn: er moet altijd iemand mee kunnen kijken of 

meeluisteren.  

Het vierogenprincipe is de  basis voor veiligheid in de kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Er is bij de invulling van het Protocol vierogenprincipe rekening gehouden met de 

voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin een pedagogische medewerkster 

alleen op de groep is. 

- De uitvoering moet pedagogisch verantwoord zijn en bedrijfseconomisch haalbaar. 

- Ouders en oudercommissie worden jaarlijks geïnformeerd over de invulling van 

het vierogenprincipe. 

- Een open, professioneel werkklimaat, waarbij de drempel om elkaar op bepaalde 

gedragingen aan te spreken is zo laag mogelijk. 

Het Protocol is als bijlage in het Pedagogisch beleidsplan opgenomen. 

 

Verzekeringen  

Doorgaans zijn de WA-verzekeringen (aansprakelijksverzekering)  en de 

ziektekostenverzekering die ouders voor hun kind(eren) hebben afgesloten voldoende. 

Het is belangrijk om zo’n aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw hele gezin. 

Het kost een paar euro’s per jaar. De schade die door uw kind wordt veroorzaakt, 

bijvoorbeeld als uw kind per ongeluk iets vernielt, wordt dan vergoed. 

Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor als er iets gebeurt tijdens 

uitstapjes, schoolreisjes e.d.  

 

Schoolfotograaf 

De fotograaf komt één keer per jaar op school, dus ook op de peuterspeelzaal. Van elke 

peuter wordt een foto gemaakt. Uw peuter kan ook samen met broer of zus van de  

basisschool op de foto.  In de nieuwsbrief wordt u op de komst van de schoolfotograaf 

attent gemaakt. 

http://www.piramide-haarlem.nl/
http://www.piramide-haarlem.nl/
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Wennen 

Als uw kind op de peuterspeelzaal gaat starten, is de eerste kennismaking om 11 uur in 

de groep. U kunt dan samen met uw kind meemaken hoe het op de peuterspeelzaal gaat 

en wat voor activiteiten er plaats kunnen vinden. Aansluitend vindt om 12 uur het 

intakegesprek plaats. De volgende 5 keer kunt u uw kind om 8.30 uur op de 

peuterspeelzaal brengen en om 11.00 uur weer ophalen. Daarna kan uw peuter tot 12 

uur op de peuterspeelzaal blijven. 

 

Ziekte 

Bij ziekte of verzuim moet dit zo spoedig mogelijk telefonisch of mondeling aan de 

leidsters of directeur van  de school worden doorgegeven. 

Als er sprake is van een besmettelijke ziekte binnen het gezin, dan moeten de leidsters 

hierover worden ingelicht. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Tijdens de peuterperiode vinden regelmatig oudergesprekken plaats.  

Een nieuwe 2-jarige peuter en zijn ouders komen de eerste keer op een dinsdag of 

donderdag om 11 uur. De peuter en ouders kunnen dan kennismaken met de groep en 

de peuterleidsters. Als alle peuters die dag zijn opgehaald vindt er na 12 uur een intake-

gesprek met de nieuwe ouders plaats.  

Bij het brengen en halen kan met de peuterleidsters informatie uitgewisseld worden. Als 

er meer tijd nodig is, kan er een afspraak gemaakt worden. 

Op 2-jarige leeftijd wordt voor het eerst een  observatielijst sociaal-emotionele 

ontwikkeling ingevuld.   

De 3-jarige peuters worden tweemaal getoetst. Het zijn de Citotoets Rekenen en Taal. 

Ook wordt de observatielijst sociaal-emotionele ontwikkeling ingevuld.  De resultaten van 

de toetsen en de observatielijst worden met de ouders besproken. 

Is een peuter bijna 4 jaar dan vindt er een overdrachtsgesprek plaats waarin verteld 

wordt  hoe  de peuter zich op de peuterspeelzaal heeft ontwikkeld. 

In het schoolgebouw is een ouderkamer. Hier worden allerlei activiteiten voor ouders 

gehouden 

Elke maand wordt er een oudercursus georganiseerd, waar u voor uitgenodigd wordt. 

Ook is daar een bibliotheek aanwezig waar u elke woensdag boekjes kunt lenen om uw 

kind voor te lezen.  

Er is een speel-o-theek, die tweemaal in de maand op donderdag open is. Hier kunt u 

spelletjes en spelmaterialen lenen die u thuis samen met uw kind kunt gaan doen.  U 

kunt uitleg krijgen welke materialen voor jouw kind het meest geschikt is en hoe met de 

materialen gewerkt kan worden De openingstijden worden via social school  bekend 

gemaakt. 

Na de Speel-o-theek wordt de cursus Taal voor Thuis gegeven. Het thema dat op de 

peuterspeelzaal centraal staat, staat ook centraal in de cursus.  

Ook is er elke maandagochtend  van 8.30 tot 10.00 uur en donderdagmiddag van 16.00 

tot 17.00 uur Nederlandse les waar u zich voor op kunt geven. 

 

Oudercommissie 

De ouders van de peuterspeelzaal kunnen meepraten over een aantal zaken op de 

peuterspeelzaal. Zij hebben wettelijk adviesrecht over o.a. voedingsaangelegenheden, 

openingstijden, klachtenregeling.  4 keer per jaar is er een overleg van de 

oudercommissie.  

 

Overleg met consultatiebureau  

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich goed kan ontwikkelen. Als wij ons zorgen 

maken over uw peuter, nemen de peuterleidsters contact met u op. Mocht het daarna 

nodig zijn om informatie in te winnen bij het consultatiebureau dan doen wij dat, nadat 

we het eerst met u besproken hebben. 
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Tijdens een van uw bezoeken aan het Consultatiebureau kan het risico op een 

taalachterstand met u besproken zijn. Kinderen met een risico op taalachterstand van het 

Nederlands worden aangemerkt als een VVE-doelgroepkind. Als er een VVE-indicatie 

afgegeven gaat worden, zal dat eerst op het Consultatiebureau met u besproken worden. 

De VVE-indicatie wordt naar de peuterspeelzaal gestuurd. De VVE-coördinator neemt dan 

contact met u op als u nog niet bent ingeschreven.  

 

VVE(Voorschoolse en Vroeg schoolse Educatie) op  peuterspeelzaal Mini Piramide 

Peuterspeelzaal de Mini Piramide vormt een zogenaamd VVE-koppel met OBS de 

Piramide. Doel van de VVE is taal - en ontwikkelingsachterstand bij de kinderen zoveel 

mogelijk te voorkomen, te verkleinen, dan wel zo snel mogelijk aan te pakken. Het is van 

belang dat er al met de VVE is begonnen, voordat kinderen in het basisonderwijs starten. 

De algemene doelstelling van de VVE is een brede ontwikkeling te stimuleren zowel op 

taal-  als op spelgebied.  

Ouders hebben bepaalde verwachtingen over de inzet van de pedagogisch 

medewerksters en over de ontwikkeling van hun kind. Van ouders wordt verwacht dat ze 

meedoen aan een of meerdere ouderactiviteiten, die bedoeld zijn ter stimulering van de 

ontwikkeling van hun kind.  

De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Piramide en het 

woordenschatprogramma LOGO 3000 net zoals in  de groepen 1 en 2 van Basisschool de 

Piramide. Hierdoor is een doorgaande leerlijn gegarandeerd.  

 

 

 
 

 

Dagindeling  

De peuters moeten om 8.30 uur op de peuterspeelzaal aanwezig zijn. Na binnenkomst 

mogen de ouders nog een kwartiertje blijven om met hun kind een boekje te bekijken of 

een spel te spelen. 

Als de ouders vertrokken zijn, gaan de kinderen in de kring zitten. Allereerst wordt het 

“goede morgen-liedje” gezongen en worden de dagritmeplaten opgehangen en 
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besproken. De kinderen weten zo wat ze op die dag gaan doen. Daarna worden er liedjes 

gezongen, een prentenboek voorgelezen of een spelletje gedaan. Na de kring kunnen 

kinderen gaan spelen in de poppenhoek, spelletjes doen uit de kast, aan de voeltafel 

spelen, bouwen met blokken, spelen met autootjes etc. Eén van de leidsters kan ook met 

een klein groepje een activiteit gaan doen. Daarnaast wordt er  veel geknutseld in onze 

speelzaal, hetgeen de motoriek van de peuter ten goede komt. Eens in de week gaan de 

peuters naar het speellokaal, waar ze bewegingsspelletjes kunnen doen. 

Halverwege de ochtend eten de peuters hun meegebrachte boterham of fruit op. 

Onderwijl kunnen de kinderen en de leidsters met elkaar gesprekjes voeren. 

Na het tussendoortje gaan de peuters bij droog weer buitenspelen. Daarna gaan de 

kinderen nog  dansen, liedjes zingen of muziek maken. De dag wordt beëindigd met de 

laatste kring. 

 

Plassen/wassen 

Het verschonen van de kinderen gebeurt in de toiletruimte waar een verschoningsplank is 

aangebracht. Poepluiers worden echter altijd direct verschoond. Ouders dienen zelf voor 

verschoningsmateriaal ( luiers en doekjes) te zorgen.  

 

Tussendoortje 

We vinden het erg belangrijk dat de kinderen gezonde dingen meenemen om samen op 

te eten. Een boterham of fruit en een pakje sap of een beker drinkyoghurt zijn prima. Wij 

zijn een gezonde basisschool en peuterspeelzaal. Dus geeft u uw kind geen koek of 

snoep mee.   

 

 

We hopen dat wij u enthousiast hebben gemaakt voor onze peuterspeelzaal!! 

 

 

november 2019 

 

 

 


