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Op Tik-Tak werken wij in de peutergroep met het programma Puk&Ko. Dit programma is
gericht op de brede ontwikkeling van jonge kinderen. Puk&Ko biedt aandacht aan drie
belangrijke ontwikkelingsgebieden: taal, sociaal communicatieve vaardigheden en
beginnend rekenen. Het hoofddoel is een basis te leggen voor de taalvaardigheid waarbij de
nadruk ligt op spreken, luisteren en op de uitbreiding van de woordenschat.
Puk&Ko legt een goede basis voor groep 1 van het basisonderwijs in het algemeen en voor
het werken met Ik&Ko in het bijzonder. Samen vormen deze programma’s een doorgaande
lijn in de ontwikkeling van kinderen. Ik&Ko en Puk&Ko vormen samen KO-totaal, een
effectief programma voor kinderen van 2 tot 6 jaar.
Het programma is opgebouwd rondom 10 thema’s en wordt verspreid over twee schooljaren
aangeboden, steeds om de maand. In de andere tussenliggende maanden wordt met andere
thema’s “gewerkt”, waarbij aandacht wordt besteed aan de seizoenen, herfst, winter, lente en
zomer en Sint en Kerst.
In september bij aanvang van het nieuwe “schooljaar” wordt gestart met het eerste thema
‘Welkom Puk’ of het zesde thema “Reuzen en kabouters”.
In het eerste thema komt Puk voor het eerst op Tik-Tak en maakt hij samen met de kinderen
kennis met het kinderdagverblijf. De handpop Puk speelt een zeer belangrijke rol. Via Puk
worden de kinderen betrokken bij een activiteit, hij lokt taalgebruik uit. Eigenlijk
functioneert de pop als een intermediair tussen de pedagogisch medewerker en de kinderen.
Puk zal met allerlei dagelijkse activiteiten mee doen en mag zelfs logeren bij uw peuter. Puk
mag dan mee naar huis en krijgt een rugzakje mee met bijvoorbeeld logeerspulletjes. Zo
wordt de ouderbetrokkenheid gestimuleerd.
Wij houden u op de hoogte door per thema een informatiebrief aan u mee te geven. Hierin
staat beschreven wat wij zoal zullen doen aan speelse en uitdagende activiteiten waarin uw
peuter actief en zelf ontdekkend bezig zal zijn. Bij de activiteiten die kort beschreven staan,
wordt aangegeven wat het doel van de betreffende activiteit is. Bijvoorbeeld het stimuleren
van beginnend rekenen (rekenprikkels genoemd).
In de groepsruimte hangen kaarten met de woorden, die bij het betreffende thema aan bod
komen. Deze woorden zijn op een betekenisvolle manier verwerkt in de activiteiten en
komen herhaald terug.
Alle pedagogisch medewerkers van de peutergroepen hebben de basiscursus bij de
introductie van Puk en Ko en de bijscholingscursus VVE gevolgd. Hierdoor zijn zij
voldoende onderlegd en bezitten de kennis en competenties om het programma goed vorm te
geven.
De VVE cursus bestaat uit 8 op de praktijkgerichte modules. In de modules worden onder
meer de volgende onderwerpen behandeld: de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de VVE-programma’s en

de Taallijn (o.a. de Puk en Ko methode), overgang van kinderdagverblijf naar basisschool,
coaching op de werkvloer, een aantal modules hebben een verdiepingsprogramma.
Op Tik-Tak kijken we ook naar de DVD’s van “De kamer van Ko”, die horen bij de methode
“Ik en Ko”.
Dit is de methode die gebruikt wordt in groep 1 en 2 van de basisschool en deze sluit aan op
de thema’s van de methode “Puk en Ko”. De serie werd ook op de televisie door Teleac/Not
uitgezonden.
In de 18 thema’s van de serie wordt veel aandacht geschonken aan de mondelinge
taalvaardigheid, waaronder het aanbieden van een basiswoordenschat. Verder spelen
beginnende geletterdheid en taalbeschouwing een grote rol.

Ko woont in een gezellig, fleurig en kleurig huis. Hij is vrolijk, altijd op zoek naar nieuwe
avontuurtjes, ondernemend, nieuwsgierig en gek op spelletjes. Zijn tegenspeler is Puk, een
knuffelpop. Ko wordt af en toe geholpen door kinderen die hem van alles laten zien.
Iedere aflevering begint met een meezingliedje. Dan wordt het thema geïntroduceerd en
vervolgens zien we items, waarin kinderen de hoofdrol spelen. Ko zingt af en toe een liedje.
Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven over de wijze waarop het
programma Puk&Ko geïntegreerd is in het dagprogramma van de peutergroepen op Tik-Tak.
Als u meer wilt weten of nog vragen hebt, kunt u natuurlijk altijd terecht bij een van onze
medewerkers!

