
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Vrijwilligersbeleid van de Christelijk peuterspeelzaal ‘’ Prinses Amalia’’  in 

Ouddorp. 
 

Algemeen: 

De peuterspeelzaal “Prinses Amalia” is gevestigd in de School met de Bijbel 

“Koningin Beatrix” . 

De Bijbelse normen en waarden zijn voor ons  het uitgangspunt in het werken 

met de peuters. Dit komt tot uitdrukking door gebed, eenvoudig Bijbelverhaal, 

het zingen van (Bijbelse) liederen en psalmen met de kinderen. Van ouders wordt 

bij inschrijving van hun kind(eren) gevraagd deze grondslag te onderschrijven. 

Onze peuterspeelzaal heeft een pedagogische doelstelling. Kinderen krijgen de 

kans om met leeftijdgenootjes om te gaan. De peuterspeelzaal biedt een veilige 

speelplek in een vertrouwde sfeer om met andere kinderen en materialen te 

spelen en zich daardoor te ontwikkelen. De peuterspeelzaal betekent ook een 

verrijking van de belevingswereld van het jonge kind. Op deze manier vormt de 

peuterspeelzaal een op zichzelf staand pedagogisch milieu, aanvullend op de 

thuissituatie. De peuterspeelzaal heeft dus een opvoedingsondersteunende taak. 

 

Inzetten vrijwilligers: 

We werken met twee leidsters per groep. Daarnaast assisteren onze vaste 

vrijwilligsters de leidsters met ondersteunende werkzaamheden. 

 

Taken vrijwilliger: 

We vragen de vrijwilliger of deze aanwezig wil zijn als de peuterspeelzaal open 

gaat. De vrijwilligers werken aanvullend. Zij begeleiden de kinderen tijdens het 

spelen, bij het naar de toilet gaan, de activiteiten, het buiten spelen en alle 

andere activiteiten met de groep. 

 

Eisen: 

Vaste vrijwilligers worden van te voren op de hoogte gesteld van hetgeen van hen 

wordt verwacht. Ook dienen ze af te weten van protocollen en regels waar we 

mee werken. Voordat ze bij ons komen werken worden ze gevraagd voor een 

gesprek waarin wordt gekeken of de vrijwilliger bij ons past.  



Ook wordt van hen verwacht dat ze onze identiteit onderschrijven en werken 

volgens ons pedagogisch beleidsplan en de Nederlandse taal goed beheersen. We 

zijn verplicht om aan de eisen van de GGD te voldoen. Daarom wordt er aan vaste 

vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd. Deze wordt door het 

bestuur betaald.  

 

Aansprakelijkheid: 

Het bestuur van de peuterspeelzaal ‘’Prinses Amalia’’  heeft een 

aansprakelijkheidsverzekering voor bestuur, medewerkers en vrijwilligers 

afgesloten. 

 

Attentie: 

De vaste vrijwilligers krijgen jaarlijks een kleine attentie voor het werk dat ze 

voor ons doen. 
 


