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Jaarverslag 2016
Inleiding
Met genoegen biedt de directie, onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur, u het
jaarverslag van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard over 2016 aan. Dit jaarverslag heeft
een andere opbouw dan de jaarverslagen van voorgaande jaren. In deze nieuwe versie wordt
verslag gedaan van de voortgang en uitvoering van de activiteiten binnen de stichting in 2016
en daar waar mogelijk worden ook de behaalde resultaten en benodigde reflecties benoemd.
De tabellen geven de kern weer van elke paragraaf. Een gedetailleerde uitwerking vindt u
onder de tabellen.
Janneke Timmer
Directeur
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1. Stimuleren ontwikkeling peuters
Doel:
De S.P.A. vindt kwaliteit leveren van groot belang. Op de groepen is veel aandacht voor het
welbevinden van de peuters en hun sociaal emotionele ontwikkeling.
De S.P.A. streeft ernaar alle peuters in Albrandswaard te bereiken.
Resultaat:
Onafhankelijk onderzoek laat zien dat de locaties op goed niveau zijn ingericht, dat
professioneel gewerkt wordt en dat kwaliteit wordt geleverd.
Om alle peuters in Albrandswaard te bereiken zoekt de S.P.A. de samenwerking met de
gemeente.
Reflectie:
Ons doel is om op hoogwaardig niveau te blijven werken, alert te blijven op nieuwe
ontwikkelingen in het werkveld en daar waar nodig vernieuwingen door te voeren.
De S.P.A. zou in 2017 die peuters, die om financiële redenen de peutergroep niet bezoeken,
indien mogelijk willen opsporen en zich graag inzetten om ook die peuters te plaatsen.

De gemeente Albrandswaard heeft met de Stichting Peuterwerk Albrandswaard een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten om op de vijf locaties van de S.P.A. verspreid over
Albrandswaard dreumesgroepen en peutergroepen te realiseren ter bevordering van de
algehele ontwikkeling van kinderen van anderhalf tot vier jaar en hen in die groepen voor te
bereiden op de basisschool. In deze groepen worden kinderen door professionals begeleid in
hun ontwikkeling en krijgen daar waar nodig extra ondersteuning wanneer er zorg is rondom
hun ontwikkeling. Vroegtijdig signaleren van ontwikkelingsachterstanden en tijdig extra
ondersteuning aanbieden, voorkomt dat de problemen groter worden en een kind op de
basisschool niet mee kan komen of zelfs zal uitvallen.
In de dreumesgroepen van de S.P.A. komen kinderen van anderhalf tot twee jaar onder
begeleiding van een ouder spelen in een speciaal voor deze doelgroep ingerichte ruimte. De
S.P.A. heeft twee dreumesgroepen verspreid over Albrandswaard, één op locatie De
Speeldoos in Portland. De andere dreumesgroep draaide tot aan de zomervakantie 2016 op
locatie Ghijs in Rhoon Centrum, maar is na de zomervakantie verplaatst naar locatie Tinkerbell
in Rhoon Zuid omdat op Ghijs een derde peutergroep gestart moest worden. Ouders krijgen
op de dreumesgroepen inzicht in het gedrag van hun kind en komen in contact met andere
ouders met kinderen in dezelfde leeftijd en vaak met dezelfde opvoedonzekerheden. Van
deskundige medewerkers krijgen ouders antwoord op hun opvoedvragen.
Na de dreumesgroep kunnen de kinderen doorstromen naar een peutergroep van de S.P.A.
Een kind bezoekt de peutergroep zonder de begeleiding van een ouder, dus het eerste stapje
los van thuis. De aandacht voor het wenproces is groot. Pas wanneer een kind zich veilig voelt,
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is er ruimte voor groei en ontdekken. Gedurende bij voorkeur minimaal twee ochtenden of
een ochtend en een middag per week wordt door de S.P.A. aan kinderen van twee tot vier jaar
de mogelijkheid geboden in groepsverband samen te spelen met leeftijdsgenootjes. In onze
peutergroepen leren de kinderen contact te leggen met andere kinderen. Onder deskundige
leiding van twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers krijgen de peuters gevarieerde
activiteiten aangeboden en worden hen op de peutergroep heel wat vaardigheden
aangeleerd. Als voorbereiding op de basisschool is het spelen in de peutergroep voor elk kind
van groot belang, met name omdat op de groep de verschillende ontwikkelingsgebieden van
elk kind geobserveerd en gestimuleerd worden. Vooral de sociaal emotionele ontwikkeling en
de ontwikkeling van spraak en taal zijn van groot belang voor een voorspoedig opgroeien van
de peuter en deze ontwikkelingsgebieden krijgen dan ook veel aandacht op de peutergroepen.
Mogelijke achterstanden worden gesignaleerd en er wordt extra zorg en aandacht geboden
om te bewerkstelligen dat de peuter opgroeit tot een goed ontwikkelde en zelfstandige
kleuter. De S.P.A. heeft de mogelijkheid middelen in te zetten om kinderen met een
ontwikkelingsachterstand extra ondersteuning te geven. De medewerkers zijn hierop getraind
en doelgroepkinderen kunnen een extra dagdeel naar de peutergroep komen.
Belangrijk bij dit alles is te weten of elke peuter in Albrandswaard bereikt wordt, dus of elke
peuter een kinderdagverblijf of peutergroep bezoekt. Welke kinderen bezoeken geen enkele
vorm van opvang en waarom? De beleidsambtenaar van de gemeente is eind 2016 hiernaar
een onderzoek gestart. De directeur van de S.P.A. onderhoudt hierover nauw contact met
deze ambtenaar. Zodra een kind dat de peuteropvang niet kan bezoeken vanwege
bijvoorbeeld financiële redenen wordt ‘ontdekt’, wordt samen met het wijkteam, met het
voorschools ZAT en met de beleidsambtenaar naar een oplossing gezocht om dat kind toch te
kunnen plaatsen.
Om kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vanuit een onderbouwde visie te
werken. Deze visie is per locatie vastgelegd in het pedagogisch beleids- en werkplan, dat
volgens de eisen van het door onze organisatie gehanteerde landelijk kwaliteitsstelsel voor de
Kinderopvang is opgesteld. In 2016 zijn de pedagogische beleids- en werkplannen van elke
locatie geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. De beleidsplannen worden elke vijf jaar en
de werkplannen elke twee jaar geëvalueerd.
Jaarlijks inspecteert de GGD onze locaties. Het pedagogisch beleids- en werkplan wordt dan
beoordeeld en de medewerkers worden geobserveerd m.b.t. hun pedagogisch handelen.
“Brengen we in praktijk wat we beweren te doen?” De inspectie van de GGD constateerde in
2016 dat “de beroepskrachten de kinderen actief betrekken bij verzorgende en
organisatorische taken, zoals opruimen en dingen klaarzetten. De beroepskrachten geven de
kinderen positieve feedback en waardering als zij zich actief betrokken en verantwoordelijk
tonen.” Vermeld werd ook dat “De beroepskrachten steun geven bij het leren omgaan met
elkaar (verschillen in leeftijd, karakter, cultuur en talent) en met elkaars emoties (empathie).
Zij organiseren groepsactiviteiten om kennismaken en groepsvorming te stimuleren.” Als
resultaat van deze inspectiebezoeken mag geconcludeerd worden dat onze locaties op goed
niveau zijn ingericht en dat er, zoals verwacht mag worden, professioneel wordt gewerkt en
kwaliteit wordt geleverd. Ons doel is om op dit hoogwaardige niveau te blijven werken, alert
te blijven op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en daar waar nodig vernieuwingen door
te voeren.
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1.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Doel:
Door middel van een gevarieerd educatief programma stimuleert de S.P.A. de diverse
ontwikkelingsgebieden van de peuters op de groepen van de S.P.A. om er zo toe bij te
dragen dat elke peuter goed voorbereid wordt op de basisschool. Daarbij moet er oog zijn
voor ontwikkelingsachterstanden en tijdig extra ondersteuning geboden worden om te
voorkomen dat de achterstand groter wordt.
Resultaat:
Op elke locatie van de S.P.A. wordt in de groepen gewerkt met een VVE-methode. Dit
gebeurt door middel van thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van de peuters. De
ontwikkelingsdomeinen die hierbij worden behandeld zijn taal, voorbereidend rekenen,
wereldoriëntatie, sociaal-emotionele ontwikkeling en (senso)motoriek.
Peuters met een ontwikkelingsachterstand krijgen individueel of in kleine kringen extra
activiteiten aangeboden.
Reflectie:
Op de peutergroepen biedt de S.P.A. elke drie tot vier weken een nieuw VVE thema aan.
Door deze afwisseling in thema’s wordt gestreefd naar een zo gevarieerd mogelijk aanbod
van activiteiten.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar, die
kans hebben op een ontwikkelingsachterstand. De Stichting Peuterwerk Albrandswaard
streeft ernaar dat elke peuter een goede aansluiting kan maken op de basisschool. Een zo
optimaal mogelijke ontwikkeling van elk kind tijdens de voorschoolse periode is dus van groot
belang. Vroegtijdig extra ontwikkelingsondersteuning bieden voorkomt dat de achterstand in
de ontwikkeling te groot wordt en het op niveau brengen van de bedoelde ontwikkeling niet
meer of met moeite lukt. Hierdoor zou het kind op de basisschool met een
ontwikkelingsachterstand starten en kans hebben op een moeizame basisschool carrière. De
S.P.A. zou graag elke peuter, ongeacht de achtergrond van het kind, optimale voorschoolse
educatie bieden.
Op de peutergroepen van de S.P.A. wordt gewerkt met de VVE-methode “Doe meer met Bas”.
Door te werken met deze methode wordt de peuters een gevarieerd educatief programma
aangeboden om een doorgaande ontwikkelingslijn van de peutergroepen tot aan de
basisschool te kunnen realiseren. Onder punt 1.3 van dit verslag en de bijhorende bijlagen
wordt het werken met VVE-thema’s beschreven. De beroepskrachten van de S.P.A. zijn
geschoold in deze erkende VVE-methode zodat zij de kinderen zo optimaal mogelijk kunnen
begeleiden en voorbereiden op het niveau van de basisschool. In maart 2016 werd deze
training door de pedagogisch medewerkers afgerond met een certificaat. De S.P.A. is van
mening dat aandacht voor de voorspoedige ontwikkeling van peuters van groot belang is.
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Tevens meent de S.P.A. dat het peuterwerk zo optimaal mogelijk en naadloos moet aansluiten
op de basisschool.
Naast het aanbieden van een gevarieerd educatief programma aan de peuters is het van groot
belang dat de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van elke peuter op hun netvlies
hebben. En dat er, zodra er zorg is, direct ondersteuning wordt geboden. Vroegtijdig
signaleren van ontwikkelingsachterstanden en tijdig extra ondersteuning aanbieden
voorkomt dat de problemen groter worden. Onder punt 1.2 van dit verslag wordt beschreven
hoe hier op de peutergroepen mee om wordt gegaan.
Vanaf het moment dat gesignaleerd wordt dat bij een kind een ontwikkelingsgebied
achterblijft, wordt de peuter op extra ondersteuning geboden. Er worden extra activiteiten
gedaan met het kind, zoals bijvoorbeeld kleurenspelletjes, oefeningen met tellen, het aan de
hand van prentenboeken en vertelplaten aanbieden van woorden en dergelijke. Naast extra
ondersteuning van de pedagogisch medewerkers kan ook externe hulp ingeschakeld worden,
zoals bijvoorbeeld van een logopediste. De oefeningen van de logopediste worden dan door
de ouders en zo mogelijk ook door de pedagogisch medewerkers op de groep gedaan.
In de peutergroepen wordt naast individuele begeleiding van de doelgroepkinderen ook
gewerkt in kleine kringen. Een groepje van drie, vier kinderen krijgt in een kleine kring
spelenderwijs allerlei activiteiten aangeboden en oefent zo extra met voorbereidend rekenen,
de kleuren of breidt zo de woordenschat uit.

1.2 Doorgaande lijn
Doel:
Op de peutergroepen worden ontwikkelingsachterstanden bij de peuters tijdig
gesignaleerd.
Resultaat:
Er worden bij peuters regelmatig ontwikkelingsachterstanden gesignaleerd, die vervolgens
worden aangepakt. Systematische observatie gebeurt echter nog alleen bij de overdracht
naar de basisschool, waardoor niet alle achterstanden vroegtijdig gesignaleerd en
aangepakt kunnen worden.
In 2013 heeft de directeur met de intern begeleiders van de basisscholen een gesprek gehad
over het niveau, waarop de S.P.A. de peuter-kleuter overdrachten aanlevert.
Reflectie:
De S.P.A. wil graag eerder systematisch observeren zodat de kans op tijdig signaleren groter
wordt en er dus ook eerder kan worden ingegrepen en extra ondersteuning geboden kan
worden. Een kind-volgsysteem is hiervoor noodzakelijk.
In 2017 gaat de S.P.A. de intern begeleiders van de basisscholen nogmaals benaderen voor
een volgende evaluatie van de door S.P.A. aangeleverde peuter-kleuter overdrachten.
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De S.P.A. werkt met een “observatie en overdracht” richting de basisscholen. Bij de
observatielijst peuter-kleuter, die hierbij gehanteerd wordt, komen de verschillende
ontwikkelingsgebieden van het kind aan de orde, te weten: sociaal-emotionele ontwikkeling,
redzaamheid, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en speel- en leergedrag.
De observatielijst wordt ingevuld wanneer het kind ongeveer drie jaar en negen maanden oud
is, dus drie maanden voordat de peuter overgaat naar de basisschool. In het
overdrachtsdocument peuter-kleuter worden door de pedagogisch medewerkers de
observatiegegevens per ontwikkelingsgebied in een overzicht weergegeven.
Het document ”observatie en overdracht” wordt met de ouders besproken en zij kunnen,
wanneer ze dat willen, eigen informatie toevoegen. Wanneer één van de ouders voor akkoord
heeft getekend, wordt het originele exemplaar naar de toekomstige basisschool van de peuter
gestuurd. De ouders krijgen een kopie en één kopie blijft gedurende één jaar na de vierde
verjaardag van de peuter op de locatie achter en wordt daarna vernietigd.
Wanneer er zich tijdens de peuterperiode ontwikkelingen hebben voorgedaan die zorgen
gaven en waarvoor deskundigen van buitenaf zijn benaderd, vindt er een “warme overdracht”
plaats. In aanvulling op de observatielijst peuter-kleuter wordt er een zorggedeelte ingevuld.
De overdracht wordt mondeling toegelicht tijdens een gesprek tussen de pedagogisch
medewerker van de peutergroep, de leerkracht van de basisschool en de ouders. In het kader
van de nieuwe wet- en regelgeving voor “passend onderwijs” is een dergelijk gesprek van
groot belang voor de basisschool opdat er een inschatting gemaakt kan worden of de
basisschool de nieuwe leerling wel het juiste onderwijs zal kunnen bieden.
In de zomer van 2013 hebben er gesprekken plaats gevonden tussen de intern begeleiders
van alle basisscholen in Albrandswaard en de directeur van de S.P.A. Tijdens deze gesprekken
is onder andere het niveau van de overdrachtsdocumenten besproken. De conclusie van deze
gesprekken was dat de informatie, die op de in gebruik zijnde overdrachtsdocumenten kan
worden ingevuld, redelijk beperkt is. Om deze reden worden de overdrachtsdocumenten
sindsdien aangevuld met extra gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van elk kind.
Hierdoor wordt bij het doornemen van de overdracht de leerkracht van de basisschool beter
geïnformeerd over de zwaktes en sterktes in de ontwikkeling van het kind. De S.P.A. is
voornemens om nogmaals in gesprek te gaan met de intern begeleiders van alle basisscholen
nadat op de groepen voor langere tijd gewerkt is met de VVE-vaardigheden, vermoedelijk dus
in het tweede halfjaar 2017. Het niveau van de aangeleverde overdrachtsdocumenten en ook
het ontwikkelingsniveau van de kinderen, die op een groep van de S.P.A. gespeeld hebben,
zullen dan punten van gesprek zijn. Indien nodig zullen, naar aanleiding van de uitkomst van
deze gesprekken, verbeteringen doorgevoerd worden.
Zoals bij de inleiding van dit jaarverslag reeds gemeld mist de S.P.A. een kind-volgsysteem.
Binnen de S.P.A. is een groepsoverzicht ontwikkeld waarop mijlpalen in de ontwikkeling
worden genoteerd, zodra deze geconstateerd worden. Het groepsoverzicht maakt duidelijk
welke vorderingen in de ontwikkeling op enig moment zijn geconstateerd bij een kind, maar
voorziet niet in een waarschuwing wanneer een vordering nog niet geconstateerd is, terwijl
deze gezien de leeftijd van het kind al wel behaald zou moeten zijn. Het is dan ook lastig te
constateren welke achterstand er wanneer optreedt.
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Met een kind-volgsysteem zou de ontwikkeling van elk kind op gezette tijden geobserveerd
en genoteerd worden. In het kind-volgsysteem wordt aangegeven welk niveau de
ontwikkeling van het kind op die leeftijd zou moeten hebben. Op dat observatiemoment blijkt
dan direct of een ontwikkelingsgebied achter blijft. De pedagogisch medewerkers kunnen in
dat geval dan extra ondersteuning bieden.
Door het op gezette tijden bekijken van de ontwikkeling van elke peuter wordt voorkomen
dat pas bij drie jaar en negen maanden, het moment waarop de overdracht naar de
basisschool wordt opgesteld, een ontwikkelingsachterstand blijkt en er dus niet tijdig
ontwikkelingsondersteuning is geboden.
De pedagogisch medewerkers zouden via een kind-volgsysteem een goed beeld van de
ontwikkeling van elke peuter kunnen hebben. Bij een oudergesprek hoeft alleen maar het
kind-volgsysteem van het kind als handleiding bij het gesprek genomen te worden. In de
huidige situatie moeten de pedagogisch medewerkers eerst het kind observeren voordat zij
het gesprek aan kunnen gaan. De benodigde informatie hebben zij dus niet gelijk paraat.
Wanneer bijvoorbeeld het voorschools Zorg- en Adviesteam informeert naar de ontwikkeling
van een peuter zou aan de hand van een kind-volgsysteem het aanleveren van de gevraagde
informatie direct en degelijk kunnen gebeuren. Ook het invullen van het
overdrachtsdocument bespaart de pedagogisch medewerkers, in het geval de S.P.A. met een
kind-volgsysteem zou werken, werk omdat zij de informatie van het kind-volgsysteem daarbij
kunnen gebruiken.
Helaas is de extra subsidieaanvraag voor het gebruik van een kind-volgsysteem en voor de
personeelskosten, waardoor de pedagogisch medewerkers het meerwerk buiten groepstijd
om vergoed zouden kunnen krijgen, niet gehonoreerd.
In 2016 hebben de pedagogisch medewerkers 166 overdrachten peuter-kleuter opgesteld
voor peuters, die de peuteropvang in de loop van 2016 verlaten hebben. Ook hebben zij,
buiten de groepstijd, dus 166 overdrachtsgesprekken gevoerd met de ouders van deze naar
de basisschool vertrekkende peuters. In een aantal gevallen was een ‘warme overdracht’
nodig. Dit betekent dat de leidsters van de peutergroep samen met de ouders, naast het
overdrachtsgesprek alleen met de ouders, in gesprek zijn gegaan met de leerkracht(en) van
de toekomstige basisschool om de overdracht toe te lichten. Een ‘warme overdracht’ vindt
plaats wanneer de pedagogisch medewerkers gedurende de peuterperiode zorg gehad
hebben en soms nog hebben rondom de ontwikkeling van het kind. In alle andere gevallen
werd de overdracht op de basisschool afgegeven of per post naar de school gestuurd.
Gemaakte overdrachten peuter-kleuter in 2016:
totaal aantal peuters

De Blokkendoos:
Ghijs:
Pinokkio:
Tinkerbell:
De Speeldoos:
Totaal generaal

standaard plaatsen

36
19
21
30
65
171

24
11
12
16
41
104
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gesubsidieerde plaatsen

12
8
9
14
24
67

1.3 Thema’s
Doel:
Door het werken met VVE-thema’s wordt de peuters een gevarieerd aanbod aan
activiteiten aangeboden, waarmee diverse ontwikkelingsgebieden gestimuleerd worden.
Resultaat:
De teams van de verschillende locaties organiseren elke drie tot vier weken een VVE-thema.
Reflectie:
Gedurende een periode van twee jaar worden nieuwe VVE-thema’s georganiseerd. Daarna
zouden de thema’s herhaald kunnen worden.

Op de peutergroepen wordt gedurende een aantal weken met de peuters gewerkt aan een
bepaald onderwerp, een thema. Deze thema’s worden uitgewerkt volgens de structuur van
de VVE-methode “Doe meer met Bas”. Bas is de intermediair behorend bij deze methode en
een herkenbaar ‘vriendje’ voor de kinderen.

De verschillende locaties organiseren jaarlijks een veelheid aan activiteiten die van belang zijn
voor de ontwikkeling van de peuters. Deze activiteiten zijn educatief van aard, ter ontspanning
of ze betreffen feesten en jaargetijden.
Er worden bij een thema creatieve activiteiten aangeboden en educatieve spelletjes waarbij
onder andere taal en rekenen aan bod komen. Er worden prentenboeken voorgelezen over
het betreffende thema en liedjes gezongen. Soms wordt poppenkast gespeeld, soms wordt
een verteltafel gebruikt. In kleinere kringen met drie tot vier kinderen die extra ondersteuning
nodig hebben, worden in spelvorm onderwerpen als thema-woorden, tellen, vormen en
kleuren en dergelijke nog diepgaander aangeboden. Naast taal en rekenen krijgen ook de
motorische en de sociaal emotionele ontwikkeling veel aandacht. Het doel van deze
educatieve kringen is om het ontwikkelingsniveau van de kinderen te verhogen en goed te
laten aansluiten bij het niveau van groep 1 van de basisscholen.
De ruimte of een deel van de ruimte (bijvoorbeeld de huishoek) wordt ingericht in het teken
van het thema of er staat een thematafel in de groep. De pedagogisch medewerkers van de
S.P.A. zijn creatief en bedenken allerlei werkvormen om de kinderen nieuwe dingen aan te
bieden. In 2016 is er op elke locatie aan een groot aantal wisselende thema’s gewerkt.
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Beknopt wordt in bijlage 1.1 tot en met 1.5 aangegeven hoe dit gebeurde en welke thema’s
dit waren.
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2. Ouders
2.1 Betrokkenheid
Doel:
De S.P.A. zou graag alle ouders betrekken bij wat er op de peutergroepen gebeurt. Wanneer
ouders weten wat een kind doet en leert, kunnen zij bijdragen aan een goed eindresultaat.
Resultaat:
Ouders worden op de hoogte gebracht van de activiteiten die voor de peuters
georganiseerd worden. Zo weten zij wat er gebeurt en waarom dit gebeurt en kunnen zijzelf
thuis ook oefeningetjes doen met hun kind. Naast de activiteiten op de peutergroepen
worden ouders tijdens de haal- en brengcontacten en diverse vormen van gesprekken
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind.
Reflectie:
De S.P.A. wil ouders actief blijven betrekken bij het peuterwerk en zal naar nieuwe middelen
hiervoor blijven zoeken. Zo hoopt de S.P.A. ouders onderling in contact te brengen met
elkaar, zoals bijvoorbeeld via het project “ouder-vertaler”.

Ouders moeten op de hoogte zijn van wat er op de peutergroep gebeurt. Wanneer ouders
weten wat hun kind doet en leert, kunnen zij bijdragen aan een goed eindresultaat. Thuis
kunnen ouders bijvoorbeeld actief bezig zijn met spelletjes, voorlezen en zingen. Op elke
locatie krijgen de ouders daarom een overzicht mee van de op de groep nieuw geleerde
woorden, behorend bij het in die weken behandelde thema. Daarbij worden de ouders op de
hoogte gebracht welke activiteiten voor de peuters georganiseerd worden en met welk doel.
In veel gevallen wordt een dergelijk thema gedurende een aantal weken aangeboden en
afgesloten met een inloopmorgen o.i.d., waarvoor ouders worden uitgenodigd. Op dergelijke
inloopdagdelen is minimaal één keer per halfjaar ook een jeugdverpleegkundige van het CJG
aanwezig. Ook wordt soms een logopediste uitgenodigd. Zo kunnen ouders, heel
laagdrempelig, met hen in gesprek komen.
Informatie over de VVE-thema’s of brieven over de gang van zaken op de peutergroep worden
in het Nederlands opgesteld en zijn hierdoor mogelijk moeilijk te begrijpen voor anderstalige
ouders. Dit beseffend heeft de S.P.A. eind 2016 het project ‘ouder-vertaler’ in het leven
geroepen. Een ouder-vertaler is iemand, die de informatie en brieven voor een andere ouder
kan vertalen vanuit het Nederlands. Ouders kunnen zich hiervoor via de ouder-hulplijst
opgeven. Bij het intakegesprek met elke nieuwe ouder wordt gevraagd of er mogelijk behoefte
is aan een dergelijke ouder-vertaler. Wanneer dit het geval is, vindt er een koppeling plaats
tussen de nieuwe ouder en de ouder-vertaler. Het project ouder-vertaler is eind 2016 gestart.
Hierdoor kan in dit verslag nog geen resultaat genoemd worden. Ook maakt de S.P.A.
anderstalige ouders attent op mogelijkheden om zelf de Nederlandse taal te verbeteren. Zo
wordt gewezen op het taalcafé in De Boekenstal in Poortugaal.
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2.2 Tevredenheid
Doel:
De S.P.A. vindt de mening van ouders belangrijk. Er wordt naar openheid en duidelijkheid
over het werk met de peuters gestreefd. Er is aandacht voor goede communicatie met de
ouders.
Resultaat:
Bij het laatste tevredenheidsonderzoek viel op dat veel ouders aangaven niet goed op de
hoogte te zijn van wat de oudercommissie doet. Op de prikborden in de hal van elke locatie
werd al vermeld welke ouders lid waren van de oudercommissie. Dit is uitgebreid met een
beschrijving van de taken van de oudercommissie. Deze taken worden ook vermeld op de
website van de S.P.A. Daarnaast hebben de oudercommissies een eigen emailadres
gekregen, zodat ouders hen makkelijk kunnen bereiken.
Een aantal ouders gaf aan met het derde jaar graag structureel een extra observatiegesprek
te willen zien. Deze ouders hebben teruggekoppeld gekregen dat dit dusdanig veel extra
werk voor de pedagogisch medewerkers betekent en dat extra werk kan hen helaas niet
worden vergoed. Dit is reden om deze gesprekken niet structureel in te voeren. De
betreffende ouders zijn erop geattendeerd dat zij altijd een gesprek met de groepsleiding
kunnen aanvragen, zodat de vorderingen van hun kind besproken kunnen worden.
Reflectie:
De uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek wordt besproken in elk team. Punten
voor de administratie of de oudercommissies worden doorgegeven. Wanneer ouders een
reactie op prijs stellen, krijgen zij een terugkoppeling van de bespreking van hun punt.
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Op de peutergroepen wordt nu met VVE-thema’s gewerkt. De S.P.A. hoopt bij het komende
oudertevredenheidsonderzoek feedback te krijgen op deze manier van werken.

Eén keer in de anderhalf jaar wordt de ouders gevraagd een oudertevredenheidsonderzoek in
te vullen. Het laatste oudertevredenheidsonderzoek was in november 2015, in april 2017 zal
het volgende onderzoek gehouden worden.
Een greep uit de uitkomst van het oudertevredenheidsonderzoek van november 2015:
• Veel ouders spraken hun waardering uit voor de pedagogisch medewerkers. Er werd
o.a. gesproken over goed vertrouwen, leuk contact, lieve leidsters, voelt goed en
vertrouwd.
• Enkele ouders zouden het fijn vinden wanneer er tussentijds, bijvoorbeeld met het
derde jaar, ook een observatiegesprek plaats zou kunnen vinden.
• Veel ouders vinden dat ze goed geïnformeerd worden over belangrijke
gebeurtenissen.
• Enkele ouders gaven aan twee pedagogisch medewerkers op de groep niet voldoende
te vinden, wanneer er een kind in de groep zit dat extra aandacht nodig heeft.
• Enkele ouders zien graag nog meer Nederlandse woordjes op het oefenblad en vinden
het fijn dat de bladen met woorden van het VVE-thema uitgedeeld worden.
• Enkele ouders gaven aan geen zicht te hebben op het buiten-speelmateriaal dat er op
de locatie is.
• Op een aantal locaties gaven ouders aan dat er te weinig parkeergelegenheid is,
waardoor er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
• Enkele ouders stellen het niet op prijs om gevraagd te worden voor de
schoonmaakavond of andere klusjes.
• Enkele ouders gaven aan de peuterspeelzaal te duur te vinden.
• Veel ouders gaven aan niet goed op de hoogte te zijn van wat de oudercommissie doet.
• Enkele ouders gaven aan behoefte te hebben aan twee ouderavonden per jaar.
• Voor enkele ouders is de bereikbaarheid van de administratie niet voldoende.
Hun tevredenheid konden de ouders tot uitdrukking brengen in een cijfer en dit gaf een
gemiddelde score van een 8,5. Een score die hopelijk in 2017 weer gehaald kan worden.
Via dit oudertevredenheidsonderzoek kunnen ouders punten ter verbetering aangeven. Deze
punten worden besproken binnen het team. Zijn het punten voor de administratie of voor de
oudercommissie, dan worden deze punten doorgegeven. Dit geldt niet alleen voor
verbeterpunten, maar ook voor negatieve en positieve reacties.
De S.P.A. werkt sinds begin 2016 op de groepen met thema’s. Bij het komend
oudertevredenheidsonderzoek hopen wij feedback te krijgen op deze manier van werken.
De Stichting Peuterwerk Albrandswaard is aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze commissie kan op onafhankelijke en deskundige
wijze een klacht van ouders in behandeling nemen. In 2016 zijn er door ouders of door de
oudercommissies van de S.P.A. geen klachten bij deze geschillencommissie ingediend.
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2.3 Oudercommissies
Doel:
De ouders worden in de oudercommissies van de S.P.A. vertegenwoordigd en hebben zo
een stem in het beleid.
Resultaat:
De leden van de oudercommissies verlenen hand- en spandiensten op de groepen en
organiseren jaarlijks een ouderavond.
Bij tariefs- of beleidswijzigingen en dergelijke worden de voorgenomen wijzigingen
voorgelegd aan de leden van de oudercommissie. Eind 2016 werden de oudercommissies
de voorgenomen tarieven voor 2017 voorgelegd en zij gingen hiermee akkoord.
Naar aanleiding van de uitkomst van de oudertevredenheidsonderzoeken is samen met de
oudercommissies gezocht naar middelen om de oudercommissies meer bekendheid te
geven.
Reflectie:
Bij het tevredenheidsonderzoek van november 2015 bleek dat veel ouders niet goed op de
hoogte waren van het bestaan en de taken van de oudercommissies. Om die reden staan
de taken tegenwoordig vermeld op de website van de S.P.A. Bij het
tevredenheidsonderzoek dat in april 2017 gehouden zal gaan worden, zijn hopelijk ouders
beter bekend met de oudercommissie.

De Wet op de Kinderopvang schrijft voor dat ouders van elke locatie van de S.P.A.
vertegenwoordigd moeten worden door een oudercommissie, bestaande uit minimaal twee
leden. De taken van de leden van de oudercommissies staan beschreven in bijlage 2.2.
De leden van de oudercommissies ondertekenen bij aanvang van hun werkzaamheden als lid
van de oudercommissie het reglement van de oudercommissie van de betreffende locatie. De
oudercommissies van elke locatie zijn aangesloten bij de Belangenvereniging van Ouders in de
Kinderopvang (Boink).
De oudercommissieleden verlenen, naast het
geven van advies over bovengenoemde zaken,
onder andere hand- en spandiensten voor de
pedagogisch medewerkers. Hierbij moet
gedacht worden aan hulp bij de fotograaf, bij
het
jaarlijkse
uitstapje,
bij
het
Sinterklaasfeest, bij de Kerstvieringen en
dergelijke. De leden van de oudercommissie
helpen zelf en zoeken waar nodig naar extra
meehelpende ouders.
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Via het informatiebord op elke locatie wordt de bekendheid met de oudercommissie bij de
ouders vergroot. Ook worden de taken van de oudercommissies en de namen van de leden
van de oudercommissie van elke locatie vermeld in het informatieboekje van de organisatie.
Op de website van de S.P.A., www.peuterwerk-albrandswaard.nl, is ook informatie over de
oudercommissies te vinden.
De ouderavond, die jaarlijks door de gezamenlijke oudercommissies wordt georganiseerd, was
in 2016 op 11 oktober. Een gastspreker gaf een presentatie over Eerste Hulp bij Ongelukken
en dan vooral gericht op jonge kinderen. Deze avond was een groot succes. De gastspreker
had nog veel meer te vertellen over dit onderwerp en om die reden zal hij in 2017 voor een
vervolgpresentatie uitgenodigd worden.
Op deze avond werd ook een kunstmarkt voor de ouders georganiseerd. Op elke locatie
werden met de peuters kunstwerkjes voor deze kunstmarkt gemaakt. De opbrengst van de
kunstmarkt was € 719,75 en werd bestemd voor het goede doel Cliniclowns.
De pedagogisch medewerker plus van elke locatie onderhoudt de dagelijkse contacten met de
oudercommissie. De directeur is eindverantwoordelijk, zij was betrokken bij de organisatie
van de ouderavond.
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3. Personeel en organisatie
De structuur van de organisatie is als volgt:

Het bestuur van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard bestaat uit een voorzitter,
penningmeester, secretaris en een algemeen lid.
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie.
De pedagogisch medewerkers plus zijn naast hun werk op de groep belast met de uitvoering
van praktische taken op de locatie
De pedagogisch medewerkers zijn belast met de uitvoering van het peuterwerk. Op elke groep
werken twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
De ouders van de vijf locaties behorend bij de S.P.A. worden elk vertegenwoordigd door
minimaal twee ouders in de oudercommissie. De leden van de vijf oudercommissies
vergaderen regelmatig gezamenlijk en organiseren de jaarlijkse ouderavond van de S.P.A.

3.1 Deskundigheidsbevordering
Doel:
Deskundige medewerkers zijn voorwaarde voor het leveren van de door de S.P.A. gewenste
kwaliteit. Alle medewerkers dienen jaarlijks E.H.B.O. en BHV te volgen. Daarnaast hebben
de pedagogisch medewerkers in 2016 de intensieve VVE-training afgerond. Omdat er
beperkt ruimte is voor aanvullende scholing en om de medewerkers even rust te gunnen,
zijn er geen andere cursussen georganiseerd.
Resultaat:
Alle pedagogisch medewerkers hebben in 2016 de VVE-training “Doe meer met Bas”
gevolgd.
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Reflectie:
In 2017 gaan de medewerkers een training over de meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling volgen. Eén medewerker gaat een cursus stagebegeleiding volgen.

✓ Alle medewerkers van de S.P.A. hebben in 2016 de verplichte jaarlijkse
herhalingscursus EHBO gevolgd op 12 oktober. Alle pedagogisch medewerkers en ook
de oproepkrachten namen hieraan deel.
✓ Alle medewerkers van de S.P.A. hebben in 2016 de verplichte jaarlijkse
herhalingscursus BHV gevolgd op 23 maart. Alle pedagogisch medewerkers en ook de
oproepkrachten participeerden;
✓ De pedagogisch medewerkers van de S.P.A. hebben in 2016 de intensieve VVEtraining “Doe meer met Bas” gevolgd gedurende nog drie trainingsavonden. Elke
medewerker heeft opdrachten gemaakt, individueel of met het team, evenals een
persoonlijk portfolio. Deze VVE-training werd positief afgerond met een certificaat
voor alle deelnemers.
✓ Een medewerker zou graag een cursus stagebegeleiding volgen. In verband met
spreiding van de werkbelasting worden trainingen verdeeld over het jaar of het
komend jaar aangeboden. Om die reden is deze cursus vooralsnog uitgesteld.
✓ Sinds juli 2013 werkt de S.P.A. met de meldcode voor huiselijk geweld en
kindermishandeling. De pedagogisch medewerkers zouden graag een training
hierover krijgen. Deze training is gepland in maart 2017.
✓ In 2016 heeft de directeur een conferentie over Taalontwikkelingsstoornis
bijgewoond. De informatie over TOS is van groot belang voor de pedagogisch
medewerkers. De directeur zou de pedagogisch medewerkers via een presentatie
door een deskundige hier graag over informeren. Dergelijke informatieavonden
worden, in verband met de werkdruk, gespreid over de komende jaren aangeboden.

3.2 Tevredenheid
Doel:
De S.P.A. streeft naar tevreden medewerkers omdat dit de kwaliteit van het werk ten goede
komt.
Resultaat:
De S.P.A. ontvangt van de medewerkers signalen dat het werk “veel in eigen tijd is”.
Reflectie:
Kwaliteitsverbeteringen zoals de uitgebreidere overdracht naar het basisonderwijs en de
VVE, hebben gaandeweg geleid tot een steeds groter beroep op de inzet van medewerkers
zonder dat er ruimte was om hier voldoende tijd voor toe te kennen. Het bestuur
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constateert dat de grens bereikt is en dat er gezocht moet worden naar een beter evenwicht
om uitval te voorkomen.

De S.P.A. kent geen tevredenheidsonderzoek voor medewerkers. De directeur houdt jaarlijks
een functioneringsgesprek met elke medewerker of vaker indien nodig. Tijdens dit gesprek
komen alle competenties van de functie aan de orde evenals de samenwerking met het team,
de pedagogisch medewerker plus en de directeur. Ook wordt besproken of er mogelijk
elementen zijn, die de medewerker blokkeren in het werk. Op die manier wordt goed contact
onderhouden met de medewerkers en kunnen mogelijke knelpunten tijdig geconstateerd
worden. In de afgelopen jaren werden regelmatig signalen afgegeven als “het is veel werk in
eigen tijd”. Het bestuur en de directeur zijn zich ervan bewust dat de medewerkers eigenlijk
overvraagd worden en zoeken naar een balans voor de medewerkers. De S.P.A. wil
hoogwaardig en professioneel blijven werken, maar is zich daarbij bewust van de grote
werkdruk.

3.3 Verzuim
Doel:
De S.P.A. heeft aandacht voor de tevredenheid en mogelijke overbelasting van elke
werknemer. Wanneer een werknemer ontevreden is, is de kans op verzuim immers groter.
De S.P.A. vindt als professionele organisatie goed werkgeverschap belangrijk.
Resultaat:
De directeur draagt zorg voor een goede verstandhouding met elke werknemer, zodat de
stap om overbelasting of problemen te melden niet te groot is.
Reflectie:
De directeur blijft aandacht houden voor elke medewerker. Wanneer er een probleem
geconstateerd wordt, is er niet altijd een oplossing. De S.P.A. zoekt dan wel naar wat zij kan
doen.

In 2016 was het ziekteverzuimpercentage binnen de S.P.A. als volgt:
Het kortdurend ziekteverzuimpercentage (1-8 dagen) was 0,67%.
Het middellang ziekteverzuimpercentage (8-42 dagen) was 0,65%
Het langdurend ziekteverzuimpercentage was 1,28%. Onder langdurend ziekteverzuim
worden die ziektegevallen gerekend, die langer dan 42 dagen duren. Per maart 2016 is de
betreffende medewerker na langdurig ziekteverzuim uit dienst gegaan.
In 2015 was het ziekteverzuimpercentage binnen de S.P.A. als volgt:
Het kortdurend ziekteverzuimpercentage (1-8 dagen) was 1,52%.
Het middellang ziekteverzuimpercentage (8-42 dagen) was 0,32%
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Het langdurend ziekteverzuimpercentage was 9,62%. Onder langdurend ziekteverzuim
worden die ziektegevallen gerekend, die langer dan 42 dagen duren. In 2015 was één
medewerker het gehele jaar afwezig door ziekte.

3.4 Bestuur
Doel:
Het bestuur schept randvoorwaarden voor het zo optimaal mogelijk functioneren van de
vijf locaties, zodat de medewerkers hun werk op professionele wijze kunnen doen.
Resultaat:
De leden van het bestuur verrichten hun taken op vrijwillige basis. De voorzitter en
penningmeester van het bestuur hebben aangegeven dat zij binnen nu en twee jaar gaan
stoppen.
Reflectie:
De S.P.A. is op zoek naar nieuwe leden voor het bestuur en met name naar een
penningmeester. Wanneer een dergelijke kandidaat niet gevonden wordt, zal mogelijk een
administratiekantoor het werk van de penningmeester moeten gaan verzorgen. In 2017 wil
de S.P.A. een berekening maken welke meerkosten dit met zich mee zou brengen.

Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, te weten uit een voorzitter, een
penningmeester, een secretaris en tot juli 2016 één algemeen lid. Dit algemeen lid moest om
gezondheidsredenen stoppen met haar bestuurstaken.
Het doel van het bestuur is randvoorwaarden scheppen voor het zo optimaal mogelijk
functioneren van de vijf locaties voor peuteropvang, zodat de pedagogisch medewerkers hun
werk op professionele wijze kunnen doen.
De leden van het bestuur zijn niet in dienst van de organisatie, maar zijn lid van het bestuur
op vrijwillige basis.
Er wordt actief gezocht naar nieuwe bestuursleden via de ouderhulplijst, die elke nieuwe
ouder op de peutergroep krijgt. Op deze hulplijst is het profiel van een bestuursfunctie
vermeld. Daarnaast wordt de vacature vermeld op de website van de S.P.A. en op de website
van de vrijwilligers vacaturebank. Daarnaast worden mogelijk geschikte kandidaten actief
benaderd. De bezetting van het bestuur is een kwestie van aanhoudende zorg.
Het bestuur heeft in 2016 negen keer vergaderd. Bij de vergaderingen van het bestuur is altijd
de directeur van de stichting aanwezig.
Tijdens deze vergaderingen werden onderwerpen besproken als personeel, huisvesting,
huurcontracten, prognoses groepen, deskundigheidsbevordering personeel, gewenste
invoering kind-volgsysteem, financiën als begroting, jaarrekening, maandelijkse overzichten,
inhoudelijk jaarverslag, aantrekken nieuwe bestuursleden (met name de competenties van
penningmeester), indicaties VVE-doelgroepkinderen via ZAT.
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De penningmeester van het bestuur verzorgt de salarisadministratie van de S.P.A. Hij stelt de
arbeidsovereenkomsten op voor nieuwe werknemers en stelt onder andere de begroting en
de financiële jaarrekening op.
De voorzitter en de penningmeester van het bestuur en de directeur hebben in 2016 drie keer
overleg gevoerd met de wethouder van de gemeente Albrandswaard en de
beleidsmedewerker.

3.5 Personeel
3.5.1 Directeur
Doel:
Ten einde vorm te geven aan een zo optimaal mogelijk efficiënte en effectieve organisatie
stuurt de directeur de pedagogisch medewerkers aan bij hun werkzaamheden. Zij
onderhoudt een relatie met ouders en het netwerk. Zij rapporteert op tactisch en
strategisch niveau aan het bestuur.
Resultaat:
Een efficiënt en effectief draaiende organisatie tegen zo gering mogelijke kosten.
Reflectie:
Het door de directeur uitgezette beleid zal worden gecontinueerd.

De directeur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie. Zij is verantwoordelijk voor
personeelsbeleid, stuurt de pedagogisch medewerkers van de vijf locaties aan, is
eindverantwoordelijk voor de begeleiding van kinderen met zorg en voor de kwaliteit van het
peuterwerkproduct. Zij vertegenwoordigt de organisatie extern en onderhoudt contacten met
aanverwante organisaties.
Naast de directeurstaken verzorgt de directeur ook de administratie van de S.P.A. Zij is onder
andere verantwoordelijk voor het inschrijven en plaatsen van de dreumesen en peuters, voor
het in rekening brengen van de ouderbijdrage en voor het aanleveren aan de locaties van
groepsoverzichten, presentielijsten, gegevens nieuwe kinderen en dergelijke.
De directeur heeft de S.P.A. in 2016 éénmaal vertegenwoordigd bij het overleg Lokaal
Educatieve Agenda (L.E.A.) van de gemeente Albrandswaard.
In 2016 is zij éénmaal aanwezig geweest bij een vergadering van de gezamenlijke
oudercommissies van de S.P.A.
De directeur is voorzitter van het teamoverleg van elke locatie van de S.P.A. Gemiddeld vinden
deze locatievergaderingen vijf tot zes keer per jaar plaats. Doordat de directeur bij de
teamvergaderingen aanwezig is, kan zij de teamleden goed aansturen. Tijdens deze
teamvergaderingen worden onder andere de kinderen met zorg over hun ontwikkeling
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besproken en wordt een plan van aanpak gekozen of externe hulp gezocht. Naast deze
vergaderingen in aanwezigheid van de directeur vergadert elk team daarnaast ongeveer vijf
tot zes keer per jaar om met elkaar het activiteitenplan op te stellen. Hiermee wordt bedoeld
het bedenken en organiseren van de VVE-thema’s.
In 2016 is de directeur negen keer aanwezig geweest bij het overleg van het Voorschools Zorgen Adviesteam.
Met een beleidsambtenaar van de gemeente heeft de directeur zes keer overleg gehad onder
andere vanwege huisvesting voor locatie Ghijs en vanwege indicatie problemen bij het
voorschools ZAT.
De directeur is lid van de Beroepsvereniging Directeuren Kinderopvang.
Ten behoeve van de belastingdienst is begin 2016 aan alle ouders een jaaropgave over 2015
gestuurd en begin 2017 kregen alle ouders een jaaropgave over 2016. Daarnaast is de
belastingdienst geïnformeerd welke ouders in 2016 over welke periode gebruik hebben
gemaakt van een standaardplaats. Dit ter controle van de door de belastingdienst uitgekeerde
kinderopvangtoeslag.
Voor de salarisadministratie maakt de stichting gebruik van het administratiekantoor Raet.
Voor wat betreft aanmeldingen, plaatsingen, facturering, automatische incasso e.d. werkt de
administratie van de S.P.A. met het programma The Nanny van TecSoft b.v.

3.5.2 Pedagogisch medewerkers
Doel:
De S.P.A. streeft naar volledig gediplomeerde medewerkers en naar voldoende goede
invalkrachten.
Resultaat:
De S.P.A. had in 2016 vijftien gediplomeerde pedagogisch medewerkers in vaste dienst en
zes invalkrachten. In de loop van het jaar zijn twee vaste medewerkers en drie invalkrachten
uit dienst gegaan.
Reflectie:
De S.P.A. streeft naar het aantal van vier invalkrachten. Knelpunt is soms om dit aantal te
halen.

De S.P.A. had in 2016 vijftien gediplomeerde pedagogisch medewerkers in vaste dienst.
Hiervan hebben vijf medewerkers plustaken. Deze pedagogisch medewerkers plus zijn belast
met de uitvoering van praktische taken op de locatie zoals het maken van de agenda en de
notulen van vergaderingen, het maken van draaiboeken van de VVE-thema’s, brieven voor
ouders, het regelen van zaken als fotograaf, peuterreizen, bestellingen materiaal en het
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regelen van praktische huisvestingsproblemen en dergelijke. De taken van de pedagogisch
medewerkers staan beschreven in bijlage 3.1.
Vanwege de lange wachtlijsten voor de groepen van deze locatie is er op Ghijs na de
zomervakantie 2016 een derde groep gestart. Dit was reden om een nieuwe pedagogisch
medewerker aan te nemen voor dit team.
De dreumesgroep, die op woensdagmorgen op Ghijs draaide, werd na de zomervakantie
voortgezet op locatie Tinkerbell. Een pedagogisch medewerker van deze dreumesgroep is met
de groep meeverhuisd en is nu lid van het team van Tinkerbell.
Peuteropvang Tinkerbell is een samenwerkingsverband met de R.V.K.O. Hier werkt één
pedagogisch medewerker in dienst van de R.V.K.O. en twee medewerkers in dienst van de
S.P.A. De beroepskracht in dienst van de R.V.K.O. neemt deel aan alle cursussen die ook
gevolgd worden door de medewerkers van de S.P.A. De directeur houdt ook met deze
medewerker functioneringsgesprekken.
Het aantal gediplomeerde invalkrachten dat op basis van een 0 uren contract in 2016 in dienst
was, bedraagt zes.
In verband met de nieuwe wet Werk en Zekerheid, die per 1 juli 2015 van kracht is geworden,
mag een werkgever een werknemer maximaal drie opeenvolgende contracten aanbieden
binnen een maximumtermijn van 24 maanden. Tussen een keten van drie opeenvolgende
contracten moet een tussenperiode van minimaal zes maanden in acht worden genomen. De
S.P.A. houdt met deze regels rondom overschrijding van de maximum contracttermijn van 24
maanden of het maximale aantal van drie opeenvolgende contracten rekening bij het aangaan
van contracten met medewerkers, ook bij de invalkrachten. Dat had tot gevolg dat voor twee
invalkrachten de arbeidsovereenkomst niet verlengd kon worden en dat in hun plaats nieuwe
oproepkrachten zijn aangenomen. Hierdoor waren daadwerkelijk drie tot vier oproepkrachten
beschikbaar.
De directeur heeft met elke medewerker in 2016 een functioneringsgesprek gehouden. In een
enkel geval vonden extra evaluatiegesprekken plaats.
Alle werknemers vallen onder de CAO Kinderopvang.
Van elke werknemer is op locatie een Verklaring Omtrent Gedrag (V.O.G.) aanwezig.
De CAO Kinderopvang stelt dat een werkgever, die een onderneming in stand houdt waarin in
de regel ten minste tien maar minder dan vijftig werknemers werkzaam zijn en waarvoor geen
ondernemingsraad is ingesteld, verplicht is een personeelsvertegenwoordiging (PVT) in te
stellen. Een PVT is dus een wettelijke verplichting voor de S.P.A. Daarnaast is het goed,
wanneer een organisatie goede besluiten wil nemen, dat de werknemers hierover
meedenken. De PVT van de S.P.A. bestaat uit drie werknemers. Uit de leden van de PVT is een
voorzitter en een secretaris gekozen. De PVT heeft over afgesproken onderwerpen
instemmingsrecht, adviesrecht of recht op informatie. Dit is vastgelegd in het reglement van
de PVT van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard.
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3.5.3. Pedagogisch medewerkers in opleiding
Doel:
De S.P.A. is een leerbedrijf voor pedagogisch medewerkers in opleiding.
Resultaat:
In 2016 had de S.P.A. twee pedagogisch medewerkers in opleiding binnen de organisatie.
Deze medewerkers kregen een stagevergoeding volgens de CAO Kinderopvang.
Reflectie:
Inmiddels is de stagevergoeding niet meer verplicht. Om kosten te besparen is besloten om
stagiaires geen stagevergoeding meer te geven.

De S.P.A. is erkend als leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs
Bedrijfsleven, ofwel SBB. Op de website van deze organisatie is elke locatie van de S.P.A. te
vinden als leerbedrijf.
Regelmatig ontvangt de S.P.A. stageverzoeken. Dit kunnen verzoeken zijn voor een
kortdurende periode van ongeveer twee weken, de zogenaamde “snuffelstages”. Het gaat
hierbij om leerlingen van het middelbaar onderwijs, die een maatschappelijke stage moeten
lopen. De S.P.A. werkt hieraan graag mee en heeft hiervoor een stageprocedure ontwikkeld.
In 2016 heeft vrijwel elke locatie een “snuffelstagiaire” gehad.
Daarnaast ontvangt de S.P.A. ook vragen van pedagogisch medewerkers in opleiding om op
één van de locaties te kunnen stage lopen. Hierbij gaat het om studenten van het Middelbaar
Beroeps Onderwijs (MBO) die de opleiding tot pedagogisch medewerker niveau 3 of 4 volgen.
Ook ontvangt de S.P.A. regelmatig stageverzoeken van studenten van het Hoger Beroeps
Onderwijs (HBO) die een relevante studierichting volgen, zoals bijvoorbeeld de opleiding
pedagogiek. Bij dergelijke stageaanvragen gaat het om een langere stageperiode van een half
jaar of meer, waarbij de studenten bij de S.P.A. praktijkervaring op kunnen doen. Ook voor
deze stagiaires is een stageprocedure ontwikkeld. Dergelijke stagiaires worden intern begeleid
door één van de pedagogisch medewerkers van de S.P.A. In 2016 had de S.P.A. twee van
dergelijke pedagogisch medewerkers in opleiding.
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4. Economisch werken
Doel:
De S.P.A. biedt met een goede spreiding over Albrandswaard, peuterwerk en
dreumesgroepen van hoge kwaliteit, met een financieel resultaat van € 0,00.
Resultaat:
In 2016 werd verspreid over vijf locaties peuterwerk aangeboden aan groepen van
maximaal 14 peuters, en op 2 locaties waren dreumesgroepen. Het financieel resultaat
bedroeg minus € 5.844,00.
Reflectie:
Het financieel resultaat baart voor het tweede jaar op rij zorgen. Er zal dus gezorgd moeten
worden voor meer inkomsten of minder uitgaven. Volgens de regelgeving van de Wet op
de Kinderopvang is het maximum aantal peuters per groep verhoogd van 14 naar 16
peuters. Het bestuur van de organisatie denkt erover in de loop van 2017 het maximum
aantal peuters te verhogen naar 15 kinderen, zodat de inkomsten per groep stijgen.
Voorwaarde hierbij is dat dit gezien de samenstelling van de groep ook kan. Soms heeft een
groep al teveel kinderen met zorg over hun ontwikkeling en vragen die kinderen al veel
extra ondersteuning van de pedagogisch medewerkers.

In 2016 had de Stichting Peuterwerk Albrandswaard vijf locaties met peutergroepen, te
weten:
✓ De Blokkendoos in Poortugaal-Zuid met drie groepen;

✓ Ghijs
in Rhoon-Centrum met twee peutergroepen en één dreumesgroep. Na
de zomervakantie 2016 is de dreumesgroep verhuisd en is op Ghijs een derde peutergroep
gestart;
✓ Pinokkio

in Poortugaal-Noord met twee groepen;

✓ Tinkerbell in Rhoon-Zuid
met twee groepen tot aan de zomervakantie. Na de
zomervakantie 2016 is de dreumesgroep naar deze locatie verhuist;

✓ De Speeldoos in Rhoon-Portland

met zes groepen;

De locaties liggen verspreid over Albrandswaard. Hierdoor is het peuterwerk voor ouders goed
bereikbaar. Alle locaties, behalve locatie Ghijs, zijn gehuisvest in een basisschool. De lijnen
met de leerkrachten van de basisscholen zijn hierdoor kort. Men weet elkaar te vinden voor
de overdracht van een peuter, maar ook om samen te werken aan hetzelfde thema. Daarnaast
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vindt men elkaar ook op praktisch terrein. Ouderavonden of cursussen worden bijvoorbeeld
gegeven in de aula’s van de basisscholen.
Locatie Ghijs is niet gehuisvest bij een basisschool, maar het team van deze locatie gaat voor
de overdracht van een zorgkind naar de betreffende basisscholen toe.
Elke peutergroep komt twee dagdelen per week samen. Een ochtend dagdeel duurt drie en
een half uur en een middag dagdeel duurt twee en een half uur. De openingstijden van de
peutergroepen sluiten aan bij de tijden van de basisscholen. Daarnaast kan bij deze
openingstijden, door een kind drie ochtenden te laten spelen, de geadviseerde VVE-norm van
minimaal tien uur spelen per week behaald worden.
Elke dreumesgroep komt één dagdeel per week samen, elke dreumes onder begeleiding van
een ouder, grootouder of oppas. Een ochtend dagdeel van de dreumesgroep duurt anderhalf
uur.
Het peuterwerk wordt veertig weken van het jaar aangeboden. De overige twaalf weken van
het jaar is de peuteropvang gesloten vanwege vakanties en wordt het vakantierooster van de
basisscholen in Albrandswaard gevolgd.
In 2016 zijn de vijf locaties geïnspecteerd en goedgekeurd door de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst (G.G.D.). Op de website www.peuterwerk-albrandswaard.nl worden deze
rapporten ter inzage voor een ieder gepubliceerd. De G.G.D. had geen aanmerkingen en heeft
extra gekeken naar het pedagogisch handelen van de medewerkers.
Het maximaal aantal peuters per peutergroep is veertien kinderen. Met ingang van 2016 is de
norm volgens de Wet op de Kinderopvang aangepast naar maximaal zestien kinderen per
peutergroep. Incidenteel worden op de peutergroepen van de S.P.A. nu meer dan veertien
kinderen geplaatst.
Passend bij de Wet op de Kinderopvang werden in 2016 maximaal 10 dreumesen per
dreumesgroep geplaatst. Naar de dreumesgroepen komen dreumesen onder begeleiding van
een ouder of grootouder.
Alle documenten van elke locatie worden op gezette tijden doorgenomen en indien nodig
aangepast. Het pedagogisch beleidsplan van elke locatie wordt éénmaal in de vijf jaar
besproken in het team en herzien. Het pedagogisch werkplan van elke locatie wordt één keer
in de twee jaar besproken in het team en indien gewenst herzien. Begin 2016 werden de
werkplannen van elke locatie geëvalueerd en aangepast.
Het ontruimingsplan en de risico inventarisatie en evaluatie documenten (RI&E’s) van elke
locatie worden jaarlijks herzien. Elke drie maanden staat de RI&E op de agenda van de
teamvergadering van elke locatie, opdat meldingen direct kunnen worden doorgesproken en
verwerkt.
Het op gezette tijden bespreken van de plannen, protocollen en andere documenten met de
teams heeft tot gevolg dat de medewerkers goed op de hoogte zijn van alle regels en
afspraken van de organisatie. Zij weten hier naar te handelen.
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4.1 Bezetting peutergroepen
Doel:
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard realiseert de S.P.A.
op vijf locaties in Albrandswaard peutergroepen.
Resultaat:
In 2016 heeft de S.P.A. 16 peutergroepen gerealiseerd en in totaal 347 peuters in deze
groepen opgevangen.
Reflectie:
De S.P.A. streeft ook in 2017 naar goede bezetting van alle peutergroepen. De maximale
groepsgrootte zal, waar mogelijk, 15 peuters zijn.

Volgens de regelgeving van de Wet op de Kinderopvang werden in 2016 gemiddeld 14 peuters
per peutergroep geplaatst. Incidenteel werd dit maximum aantal overschreden en werden 15
peuters geplaatst. Dit betreft peuters op een standaardplaats, een gesubsidieerde plaats en
een VVE-plaats.
In 2016 had de S.P.A. tot aan de zomervakantie 2016 vijftien peutergroepen en na de
zomervakantie zestien peutergroepen. In verband met het middagslaapje dat de meeste
kinderen van onze doelgroep nog houden, draaien de meeste groepen op de ochtend.
Op locatie De Blokkendoos in Poortugaal-Zuid wordt met twee ochtend / ochtend groepen en
één ochtend / middag groep gewerkt, t.w.
Groep Paars, maandagmorgen en woensdagmorgen;
Groep Oranje, dinsdagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Blauw, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.
Op locatie Ghijs in Rhoon-Centrum wordt tot aan de zomervakantie 2016 met twee ochtend /
ochtend groepen gewerkt, t.w.
Groep Bruin, maandagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Wit, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen.
Op woensdagmorgen draaide tot aan de zomervakantie op Ghijs een dreumesgroep. Na de
zomervakantie werd groep Roze gestart, maandagmiddag en woensdagmorgen.
Op locatie Pinokkio in Poortugaal-Noord wordt met twee ochtend / ochtend groepen gewerkt,
t.w.
Groep Goud, maandagmorgen en woensdagmorgen;
Groep Brons, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen.
Op locatie Tinkerbell in Rhoon-Zuid wordt met twee ochtend / ochtend groepen gewerkt, t.w.:
Groep Gieltje, maandagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Peter Pan, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen.
Vanaf de zomervakantie 2016 draait op Tinkerbell op woensdagmorgen dreumesgroep Pip.
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Op locatie De Speeldoos in Rhoon-Portland zijn twee groepsruimtes en wordt met drie
ochtend / ochtend groepen gewerkt en met drie ochtend / middag groepen, t.w.
Groep Pino, maandagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Bert&Ernie, maandagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Oscar, woensdagmorgen en vrijdagmorgen;
Groep Elmo, maandagmiddag en woensdagmorgen;
Groep Koekiemonster, dinsdagmorgen en donderdagmiddag;
Groep Ieniemienie, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.
Op dinsdagmorgen draait op De Speeldoos een dreumesgroep.
Voor elke locatie van de S.P.A. is een LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer
toegekend.
In 2016 maakten 347 peuters gebruik van één van de vijf locaties.
Hiervan maakten 220 peuters gebruik van een standaard peuterplaats. Dit is 63,4% van het
totaal aantal peuters dat in 2016 gebruik maakte van het peuterwerk.
Hiervan maakten 127 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 36,6% van
het totaal aantal peuters dat in 2016 gebruik maakte van het peuterwerk.
Aantal peuters dat in 2016 gebruik maakte van het peuterwerk:
totaal aantal peuters

De Blokkendoos
Ghijs
Pinokkio
Tinkerbell
De Speeldoos
Totaal generaal

standaard plaatsen

63
54
48
56
126
347

43
34
29
34
80
220

gesubsidieerde plaatsen

20
20
19
22
46
127

In 2015 maakten 326 peuters gebruik van één van de vijf locaties.
Hiervan maakten 202 peuters gebruik van een standaard peuterplaats. Dit is 62% van het
totaal aantal peuters dat in 2015 gebruik maakte van het peuterwerk.
Hiervan maakten 124 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 38% van het
totaal aantal peuters dat in 2015 gebruik maakte van het peuterwerk.
Ten opzichte van 2015 heeft er in 2016 een lichte verschuiving van 202 naar 220 peuters, die
gebruik maakten van een standaardplaats, plaatsgevonden. Van de gesubsidieerde plaatsen
maakten in 2016 127 peuters gebruik, tegen 124 in 2015. In totaal maakten in 2016 21 peuters
meer gebruik van het peuterwerk vergeleken met 2015.
In 2016 kwamen 41 peuters meer dan twee keer per week naar de peuteropvang. Hierbij zijn
de kinderen die een extra dagdeel op een VVE-plaats op de groep kwamen niet meegerekend.
Voor het aantal peuters op een VVE-dagdeel wordt verwezen naar 4.3 van dit jaarverslag.

28

Aantal peuters dat in 2016 meer dan twee dagdelen per week naar de peutergroep kwam:
totaal aantal peuters

De Blokkendoos:
Ghijs:
Pinokkio:
Tinkerbell:
De Speeldoos:
Totaal generaal

standaard plaatsen

7
8
9
3
14
41

4
3
4
3
9
23

gesubsidieerde plaatsen

3
5
5
0
5
18

4.2 Bezetting dreumesgroepen
Doel:
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard realiseert de S.P.A.
dreumesgroepen op twee locaties.
Resultaat:
In 2016 heeft de S.P.A. twee dreumesgroepen gerealiseerd. Per groep werden maximaal 10
dreumesen geplaatst.
Reflectie:
De S.P.A. streeft in 2017 naar een zo volledig mogelijke bezetting van de dreumesgroepen.
Via het netwerk, de website van de S.P.A. en stukjes in De Schakel worden ouders attent
gemaakt op deze groepen.

In 2016 kwam op locatie Ghijs, in het kader van de brede school activiteiten, een
dreumesgroep bijeen. Deze groep werd na de zomervakantie 2016 verhuisd naar locatie
Tinkerbell. Gedurende 2016 werd deze groep Pip druk bezocht door ouders en kinderen van
anderhalf tot twee jaar. De groep kwam, uitgezonderd de schoolvakanties, wekelijks samen
op woensdagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur.
In 2016 draaide op locatie De Speeldoos een tweede dreumesgroep. Dreumesgroep Woezel
kwam elke dinsdagmorgen, uitgezonderd de schoolvakanties, van 09.30 tot 11.00 uur samen.
De doelstelling van de dreumesgroepen Pip en Woezel is:
- Spelen met het eigen kind in een speciaal ingerichte ruimte met uitdagend materiaal;
- Ideeën opdoen over hoe je met je kind kunt spelen;
- Inzicht krijgen in het gedrag van je kind;
- In contact komen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijd die vaak tegen dezelfde
opvoedonzekerheden aanlopen;
- Antwoord krijgen op opvoedvragen door deskundige pedagogisch medewerkers.
Voor de dreumesgroepen is het maximaal aantal dreumesen vastgesteld volgens de richtlijnen
van de Wet op de Kinderopvang op maximaal 10 dreumesen per dagdeel.
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Dreumesgroep Pip
Maanden
Bezetting aantal Bezettingskinderen 2016
percentage
2016
Januari
10
100
Februari
10
100
Maart
10
100
April
10
100
Mei
10
100
Juni
10
100
Juli
9
90
Augustus
8
80
September
8
80
Oktober
10
100
November
9
90
December
10
100

Bezetting aantal Bezettingskinderen 2015
percentage
2015
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
9
90
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100

Aantal dreumesen groep Pip 2016
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
5 dreumesen
9 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
7 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
11 dreumesen

Aantal dreumesen groep Pip 2015
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
9 dreumesen
8 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
9 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
11 dreumesen

Dreumesgroep Woezel
Maanden
Bezetting aantal Bezettingskinderen 2016
percentage
2016
Januari
10
100
Februari
10
100
Maart
10
100
April
10
100
Mei
9
90
Juni
8
80
Juli
8
80
Augustus
6
60
September
8
80
Oktober
8
80
November
9
90
December
10
100
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Bezetting aantal Bezettingskinderen 2015
percentage
2015
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
10
100
8
80
10
100
10
100
10
100
10
100

Aantal dreumesen groep Woezel 2016
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
6 dreumesen
5 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
12 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
8 dreumesen

Aantal dreumesen groep Woezel 2015
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
4 dreumesen
12 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
7 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
10 dreumesen

De dreumesgroep wordt door ouders als een welkome voorbereiding van de peutergroep
ervaren. In de praktijk is ook gebleken dat, naast belangrijk voor de dreumesen, de groep ook
enorm zinvol is voor de ouders. Zij kunnen hun opvoedproblemen met andere ouders
bespreken, leggen contacten en in een aantal gevallen van anderstalige ouders werd de
Nederlandse taal gestimuleerd. Daarbij kunnen kinderen ook vanuit het voorschools ZAT
worden doorverwezen naar de dreumesgroep en hierdoor zijn gezinnen al heel tijdig in beeld
bij de S.P.A. Daarmee is de doelstelling van de dreumesgroepen ruimschoots gehaald.
In principe maken kinderen in de leeftijd van anderhalf tot twee jaar gebruik van de
dreumesgroep. Een uitzondering kan gemaakt worden voor kinderen met een lichamelijke of
verstandelijke beperking, voor kinderen van anderstalige ouders e.d. In die gevallen kunnen
kinderen, in het belang van een voorspoedige ontwikkeling, ook nog een korte tijd na hun
tweede verjaardag gebruik maken van de dreumesgroep.

4.3 Bezetting VVE en toekenning VVE plaatsen
Doel:
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard biedt de S.P.A. aan
VVE-doelgroepkinderen extra ondersteuning bij hun ontwikkeling.
Resultaat:
In 2016 kwamen 40 peuters een extra keer per week naar de peuteropvang via VVEplaatsing.
In 2016 bleek dat een aantal leden van het voorschools Zorg- en Adviesteam indicatie
criteria voor toekenning van een VVE-dagdeel van de gemeenten Barendrecht en
Ridderkerk hadden overgenomen. Zij meenden dat wanneer de taal/spraak ontwikkeling op
gang komt in de thuistaal, er geen reden tot zorg is. Om de situatie in Albrandswaard te
verduidelijken, heeft de wethouder van Albrandswaard een overleg van het voorschools
ZAT bezocht. Helaas blijkt in de praktijk dat de deelnemers van het voorschools ZAT in
Albrandswaard nog vaak vast houden aan het gegeven dat er geen zorg voor de
taalontwikkeling is, wanneer deze in de thuistaal op gang komt. Aan de moeder wordt
gevraagd of de thuistaal op gang komt. Antwoordt moeder bevestigend, dan is er geen
reden tot zorg. Antwoordt moeder ontkennend, dan wordt er een VVE-dagdeel gegeven.
Volgens de S.P.A. is het, om niet met een achterstand op de basisschool te beginnen, van
belang dat de Nederlandse taal bij de peuter op gang komt.
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Reflectie:
Ook in 2017 zal de S.P.A. alert zijn op kinderen die achterblijven in hun ontwikkeling en hen
inbrengen in het voorschools ZAT zodat zij extra ondersteuning krijgen via bijvoorbeeld VVEplaatsing.
De directeur van de S.P.A. blijft zich inzetten om die kinderen, waarvan de Nederlandse
taalontwikkeling achterblijft en zorgen geeft, geplaatst te krijgen op een extra VVE-dagdeel.

De gemeente Albrandswaard financiert een aantal zogenaamde VVE-dagdelen per week voor
doelgroepkinderen. De S.P.A. heeft een VVE-procedure opgesteld, zodat kinderen bij het
voorschools Zorg- en Advies team (ZAT) aangemeld en besproken kunnen worden. Naast de
S.P.A. melden ook de andere partijen in het voorschools ZAT doelgroepkinderen aan. Elke
deelnemer aan het voorschools ZAT heeft een eigen expertise. Deze deskundigen beoordelen
of een aangemeld kind in aanmerking komt voor VVE en dus voor een dagdeel (extra) spelen
op kosten van de gemeente. Ook worden kinderen doorverwezen naar instanties als Stichting
Vroeghulp of Koninklijke Auris Groep voor specialistisch onderzoek en ondersteuning.
De S.P.A. heeft met de gemeente Albrandswaard een uitvoeringsovereenkomst afgesloten
voor het aanbieden van VVE-plaatsen en is de instantie waar kinderen op de peutergroepen,
na het doorlopen van een aanmeldprocedure, extra ondersteuning op het gebied van Vooren Vroegschoolse Educatie geboden kan worden. Volgens de aanmeldprocedure is het
voorschools Zorg- en Adviesteam het orgaan binnen Albrandswaard dat de VVE-plaatsen
toekent. Alle organisaties die met kinderen tot vier jaar in aanraking komen, kunnen kinderen
bij het ZAT aanmelden via een aanmeldformulier. Hierdoor komen kinderen van
kinderdagverblijven voor extra ondersteuning nu ook naar de peutergroepen van de S.P.A. Of
de arts en jeugdverpleegkundigen van het consultatiebureau melden kinderen, die nog niet
op een kinderdagverblijf of peutergroep spelen, aan voor een ondersteuningsplaats. Hierdoor
worden steeds meer kinderen in Albrandswaard bereikt, een doel waar de S.P.A. naar streeft.
In 2016 kwamen 40 peuters een extra keer per week naar de peuteropvang via VVE-plaatsing.
Hiervan kwamen 12 kinderen zelfs twee keer extra per week naar de peuteropvang via VVEplaatsing.
Het aantal peuters dat in 2016 op een extra VVE-dagdeel naar de peutergroep kwam:
totaal aantal peuters

De Blokkendoos:
Ghijs:
Pinokkio:
Tinkerbell:
De Speeldoos:
Totaal generaal

standaard plaatsen

3
4
3
6
24
40

0
0
1
2
6
9

gesubsidieerde plaatsen

3
4
2
4
18
31

Van deze 40 kinderen waren 12 kinderen nog niet bekend bij het peuterwerk. Deze peuters,
dus 30% van het totale aantal VVE-kinderen, werden door anderen dan S.P.A. ingebracht voor
extra ondersteuning via een VVE-plek.
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4.4 Financiën
Doel:
De S.P.A. streeft naar evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en heeft geen
winstoogmerk. De uitgaven doen recht aan de werkelijkheid, dat wil zeggen dat de van de
medewerkers gevraagde inzet ook beloond wordt.
Resultaat:
2016 is afgesloten met een verlies. Van de medewerkers wordt meer inzet gevraagd dan tot
uitdrukking komt in hun arbeidsovereenkomst. Er is vooralsnog geen ruimte om meer uren
toe te kennen voor de voorbereiding en verwerking van kind-observaties en voor het
organiseren van de VVE-thema’s.
Reflectie:
Het boekjaar 2016 is met een verlies afgesloten. De oorzaak hiervan lag met name in een
eenmalige transitievergoeding voor een werknemer, die na twee jaar ziekte uit dienst ging.
De extra subsidieaanvraag in 2016 met tot doel een kwaliteitsverbetering door invoering
kind-volgsysteem en door ‘reparatie’ van arbeidscontracten waarbij de gevraagde inzet
wordt beloond, is niet gehonoreerd. De S.P.A. doet noodgedwongen structureel beroep op
de eigen tijd van de medewerkers. De huidige kwaliteit kan niet gewaarborgd worden
wanneer er geen oplossing komt voor het structureel onbetaald overwerken.

De S.P.A. hanteert twee soorten peuterplaatsen:
1. De standaard peuterplaats:
Ouders die behoren tot de categorie tweeverdieners of een één-ouder-gezin met
inkomsten uit arbeid krijgen een standaard peuterplaats. Voor de kosten van deze
peuterplaats kunnen ouders via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen;
2. De gesubsidieerde peuterplaats:
Ouders die niet behoren tot de categorie tweeverdieners kunnen een aanvraag
indienen voor een gesubsidieerde peuterplaats. Deze peuterplaatsen worden deels
bekostigd door ouderbijdrage en deels door subsidie van de gemeente.
De jaarbijdrage voor het peuterwerk werd in 2016 in 12 gelijke maandelijkse bedragen in
rekening gebracht.
Het bestuur streeft ernaar dat het peuterwerk bereikbaar blijft voor alle ouders in
Albrandswaard. Voor 2016 is de verhoging van de tarieven beperkt tot 0,8% van de tarieven
voor 2015.
De gemeente Albrandswaard subsidieert de S.P.A. voor de dreumesgroepen, voor de
gesubsidieerde peuterplaatsen van de peutergroepen en voor de VVE-dagdelen. De S.P.A. is
de gemeente Albrandswaard zeer erkentelijk voor het toekennen van deze subsidies.
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Het bestuur en de directie van de S.P.A. realiseren zich al langere tijd dat de pedagogisch
medewerkers ‘overvraagd’ worden. Zij maken, om kwaliteit en professioneel werk te leveren,
veel meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is overeengekomen.
Ooit is het overdrachtsformulier peuter-kleuter ingevoerd. Het extra werk dat hierdoor voor
de medewerkers is ontstaan, wordt niet vergoed. Dit zijn werkzaamheden, die van essentieel
belang zijn om professioneel werk te leveren. Denk hierbij aan:
• het observeren van de kinderen;
• het intern en extern bespreken van de kinderen en dan met name de kinderen met
zorg over hun ontwikkeling;
• het maken van observatieverslagen ten behoeve van de bespreking van het kind in
teamvergaderingen, met de ouders en / of het overleg van het voorschools Zorg- en
Adviesteam;
• het opstellen van een plan van aanpak;
• het vastleggen van het overdrachtsdocument bij de leeftijd van drie jaar en negen
maanden van een peuter;
• het bespreken van deze overdracht met ouders en indien nodig met de leerkrachten
van de toekomstige basisschool;
• in het geval er gedurende de peuterperiode externe hulp nodig is, deze inschakelen
na een toestemmingsgesprek met ouders. Door middel van observatieverslagen de
externe deskundige op de hoogte brengen van de situatie. In vrijwel alle gevallen vindt
dan na groepstijd een gesprek plaats met de extern deskundige, eventueel in bijzijn
van de ouders. Eventuele vragenlijsten van de externe deskundige invullen en
terugkoppelen. Gedurende de periode van hulp regelmatig contact onderhouden met
de extern deskundige en indien nodig het plan van aanpak bijstellen;
• in sommige gevallen vindt er voor een kind groot overleg plaats, waar alle bij het kind
betrokken hulpverleners en de ouders bij aanwezig zijn. Wanneer de medewerkers
voor een dergelijk groot overleg worden uitgenodigd, zullen zij observaties van het
kind paraat moeten hebben. Naar dergelijke grote overleggen gaat de medewerker in
eigen tijd.
Sinds de invoering van het overdrachtsformulier in 2007 is dus voor alle medewerkers de
hoeveelheid werk sterk toegenomen.
Op dit moment kent de S.P.A. nog geen kind-volgsysteem. Een dergelijk systeem zou het
observeren van de peuters op professioneel niveau brengen. De ontwikkeling van elk kind zou
op gezette tijden geobserveerd en genoteerd worden. Voor de pedagogisch medewerkers is
direct duidelijk of de ontwikkeling van het kind op het niveau zit dat het kind op die leeftijd
zou moeten hebben. Wanneer blijkt dat een ontwikkelingsgebied achter blijft, kunnen de
pedagogisch medewerkers extra ondersteuning bieden. Een professioneel kind-volgsysteem
zou de S.P.A. dus graag invoeren, omdat het inzicht geeft in de ontwikkeling van de peuter.
Hieraan zijn echter kosten verbonden, die de S.P.A. momenteel niet kan opbrengen.
Aan allerlei werkvelden worden steeds meer eisen gesteld, zo ook aan het peuterwerk. Het
doel van de S.P.A. is ook om op hoogwaardig niveau op de peutergroepen te werken, alert te
blijven op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en daar waar nodig vernieuwingen in te
voeren. In 2016 is het werken met VVE op de groepen ingevoerd. Er wordt nu met thema’s
gewerkt en deze thema’s moeten op enig moment bedacht, uitgewerkt en georganiseerd
worden. Ook hierbij komt veel extra werk voor de pedagogisch medewerkers kijken.
Dit alles was reden voor de S.P.A. om in 2016 bij de gemeente Albrandswaard een extra
subsidieaanvraag in te dienen om een kind-volgsysteem te kunnen aanschaffen en om het
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personeel ook een deel van het huidige meerwerk te kunnen vergoeden. Helaas is deze
subsidieaanvraag niet gehonoreerd.

4.5 Huisvesting
Doel:
De S.P.A. biedt het peuterwerk verspreid over Albrandswaard en dus bereikbaar voor alle
ouders aan. Daarnaast streeft de organisatie ernaar dat de huisvesting van elke locatie aan
alle kwaliteitseisen voldoet, met name die van de GGD.
Resultaat:
In 2016 heeft de gemeente Albrandswaard aangegeven dat voor locatie Ghijs andere
huisvesting gevonden moet worden. Het pand waarin Ghijs nu nog als laatste gebruiker
gehuisvest is, zal worden gesloopt. Pogingen om andere huisvesting te vinden hebben nog
geen resultaat opgeleverd. De andere vier locaties zijn naar volle tevredenheid gehuisvest.

Reflectie:
Locatie Ghijs is voor veel ouders gunstig gelegen, dit blijkt uit de in 2016 gerealiseerde groei
in het aantal groepen, met een aanhoudend goede bezettingsgraad. Sluiten van deze locatie
zonder alternatief, zou dus leiden tot het moeten teleurstellen van veel ouders. S.P.A. zal in
2017 alles in het werk stellen om tot een oplossing te komen.

Alle locaties voor het peuterwerk, behalve locatie Ghijs, zijn naar volle tevredenheid
gehuisvest. De diverse locaties van de S.P.A. liggen nu goed verspreid over Albrandswaard
waardoor de peuteropvang voor alle ouders van Albrandswaard, praktisch gezien, goed te
bereiken is en de S.P.A. streeft ernaar deze spreiding van locaties te behouden.
Al enige tijd is bekend dat het pand van peuteropvang Ghijs aan de Molendijk 2A in Rhoon op
termijn zal worden gesloopt. Eind 2016 heeft de gemeente Albrandswaard aangegeven dat
Ghijs nu de laatste gebruiker is in het verouderde pand en dat Ghijs uiterlijk in januari 2018
verhuisd moet zijn. Er is actief gezocht naar nieuwe huisvesting maar helaas is deze
vervangende huisvesting nog niet gevonden. Juist voor locatie Ghijs zijn de wachtlijsten voor
de peutergroepen bijzonder lang en is er in 2016 een derde groep geopend. Het is jammer dat
deze locatie nog geen passende huisvesting gevonden heeft, maar de S.P.A. blijft actief zoeken
naar een geschikte locatie.
De Speeldoos is ondergebracht in het gebouw aan De Beurs in Portland waarin ook een
kinderdagverblijf en een christelijke, een openbare en een rooms-katholieke basisschool
gehuisvest zijn.
Tinkerbell is ondergebracht in de rooms-katholieke Don Bosco basisschool in Rhoon-Zuid.
Deze locatie is een samenwerkingsverband tussen de Rotterdamse Vereniging voor Katholiek
Onderwijs (R.V.K.O.) en de S.P.A.
Pinokkio is ondergebracht naast de openbare basisschool Valkesteijn in Poortugaal-Noord.
De Blokkendoos is gehuisvest in christelijke basisschool De Parel in Poortugaal-Zuid.
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Op deze manier kan de Stichting Peuterwerk Albrandswaard goed samenwerken met alle
basisscholen in Albrandswaard. Daardoor ontstaan korte lijnen tussen pedagogisch
medewerkers en leerkrachten van de basisscholen en dat is prettig voor bijvoorbeeld de
peuter-kleuter overdrachten, vooral bij zorgkinderen. Daarnaast wordt de overstap van de
peutergroep naar de basisschool voor de peuter zelf ook gemakkelijker. De peuters zijn dan
immers al bekend met het gebouw.
En uit praktisch oogpunt is huisvesting van de peutergroep in een basisschool voor ouders
heel fijn. Zo kunnen zij oudere kinderen en peuters makkelijk naar school en de peutergroep
brengen. Om die reden zijn ook de openingstijden van de peutergroepen afgestemd op die
van de basisschool / basisscholen.
In overleg met de “buren” van elke locatie, dus met de basisscholen of kinderdagverblijven,
werd er in 2016 minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden. In een aantal
gevallen werd de ontruiming geoefend onder leiding van de brandweer. De pedagogisch
medewerkers weten aan de hand van het calamiteitenplan van hun locatie te handelen bij een
ontruiming. Er wordt op elke locatie een ongevallenregistratie bijgehouden.
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5. Aantrekkingskracht
5.1 Publiciteit
Doel:
De S.P.A. streeft ernaar dat nieuwe ouders de weg naar de peutergroepen weten te vinden,
maar ook dat bij ouders en andere betrokkenen bij de organisatie duidelijk is hoe de
kinderen op de groepen worden voorbereid op de overgang naar de basisschool.
Resultaat:
Naamsbekendheid en het informeren van nieuwe ouders worden bereikt door regelmatige
publicaties in De Schakel, op de website, met flyers, een informatieboekje, en, sinds 2016,
reclame op de wijkbus. De bekendheid van de inhoud van het werk met de peuters kan nog
beter.
Reflectie:
In het eerste halfjaar 2017 zullen VVE-presentaties voor ouders en voor het netwerk,
bestaande uit ontvangende basisscholen, CJG, wijkteam, en gemeente plaatsvinden. De
S.P.A. beoogt hiermee dat het voor alle betrokkenen duidelijk is hoe op de groepen met
VVE wordt gewerkt.

De Stichting Peuterwerk Albrandswaard ondernam het volgende om in 2016 het peuterwerk
onder de aandacht van ouders met peuters te brengen:
✓ Website:
De website betreft een overzicht van de vijf locaties voor peuteropvang met o.a. de
pedagogische visie, nieuws en activiteiten per locatie. Op de website staan ook de
inspectierapporten van de G.G.D. in 2016 per locatie. Daarnaast wordt ook informatie
gegeven over de inschrijf- en plaatsingsprocedure, de tarieven, de openingstijden van
elke locatie, de vakanties en dergelijke. Ook kan een inschrijfformulier worden
gedownload. Van elke locatie verschijnt er regelmatig nieuws op de website over de
peutergroepen en uitgevoerde thema’s.
✓ Krantenstukjes naar aanleiding van activiteiten op de peutergroepen:
Alle locaties voor het peuterwerk stuurden bij speciale activiteiten kopij met een
begeleidende foto naar de wijkbladen.
✓ Flyers van de SPA zijn op veel plaatsen binnen Albrandswaard verspreid. Zo liggen ze
bij huisartsen, fysiotherapeuten, logopedisten, basisscholen, bibliotheek,
consultatiebureau, e.d.
✓ Informatieboekje:
Dit informatieboekje betreft alle informatie over het peuterwerk, zoals de inschrijf- en
plaatsingsprocedure, waar de diverse locaties gehuisvest zijn, de openingstijden van
de peutergroepen, de tarieven, de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een
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standaard peuterplaats dan wel een gesubsidieerde peuterplaats, wie er lid is van het
bestuur of de oudercommissies, hoe de wenprocedure verloopt, dat er een overdracht
naar de basisschool plaatsvindt en dergelijke.
✓ Reclame op de wijkbus.
De S.P.A. sponsort sinds eind 2016 lijn 602, de wijkbus van Albrandswaard.

✓ De directeur vertegenwoordigt de S.P.A. extern en zij onderhoudt een netwerk aan
contacten en breidt dit, daar waar mogelijk, uit om zo de S.P.A. onder de aandacht te
brengen. Zo had zij in 2016 afspraken met vluchtelingenwerk, met
kinderdagverblijven, met logopedisten, met een orthopedagoog, met een
medewerker van de CED, met Kentalis, met intern begeleiders van de basisscholen e.d.
✓ Door professioneel en goed werk op de groepen te leveren, zullen ouders mondeling
reclame maken voor de S.P.A.
✓ In 2016 heeft elk team van de S.P.A. een presentatie voorbereid over het werken met
VVE op de groepen. De S.P.A. gaat deze presentaties omvormen tot één presentatie
voor ouders en voor het netwerk. De organisatie vindt het belangrijk dat bekend is hoe
er op de groepen gewerkt wordt met VVE en waarom. In het eerste halfjaar van 2017
zullen deze presentaties plaats vinden.
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5.2 Netwerk
Doel:
De S.P.A. streeft ernaar de kinderen zo optimaal mogelijk te ondersteunen in hun
ontwikkeling. Indien nodig kan hulp bij deskundigen gevonden worden.
De directeur onderhoudt contacten met het zorgnetwerk en hecht er waarde aan dat de
S.P.A. bij deze instanties bekend is.
Resultaat:
In 2016 is via het voorschools ZAT, via de wijkteams Albrandswaard of op eigen initiatief
deskundige hulp gezocht en ingezet.
Reflectie:
De S.P.A. zal daar waar nodig deskundige hulp blijven zoeken en inzetten. De directeur blijft
actief in het onderhouden en mogelijk uitbreiden van de contacten met het zorgnetwerk.

Elke zes weken overlegt het voorschools Zorg- en Adviesteam in het Centrum voor Jeugd en
Gezin. Dan worden kinderen besproken die zorg om hun ontwikkeling geven of zorg rondom
de thuissituatie. Deze doelgroepkinderen worden ingebracht door de S.P.A. maar ook door de
andere deelnemers aan het voorschools ZAT, die immers op hun werkterrein ook
doelgroepkinderen ervaren. De aanpak hiervan wordt binnen het ZAT besproken. Kinderen
worden alleen ingebracht na toestemming van de ouders. Eventueel kunnen deelnemers aan
dit overleg hun zorg rondom de ontwikkeling of omstandigheden van een kind bespreekbaar
maken, zonder de naam van dit kind te benoemen. Op die manier kan deskundig advies
worden ingewonnen.
Aan het voorschools ZAT wordt onder andere deelgenomen door de jeugdverpleegkundigen
van het CJG in Albrandswaard, de artsen van het consultatiebureau, de zorgcoördinator van
de Stichting Vroeghulp, vertegenwoordigers van enkele kinderdagverblijven, leden van het
wijkteam en de directeur van de S.P.A. Dit team kan risicokinderen signaleren, bespreken en
ouders en ook pedagogisch medewerkers van de bij het kind betrokken opvangorganisaties
passende hulp voorstellen. De lijn naar het consultatiebureau is kort omdat medewerkers van
dit bureau, de jeugdverpleegkundigen, ook aan het ZAT deelnemen. In 2016 is het ZAT negen
keer bijeengekomen.
Zo nodig kan de Stichting Peuterwerk Albrandswaard een beroep doen op deskundige hulp
via instanties vermeld op de Sociale kaart van de S.P.A. voor de volgende zaken:
✓ Deskundige hulp voor ouders;
✓ Deskundige hulp voor pedagogisch medewerkers;
✓ Observeren indien nodig in de thuissituatie;
✓ Observeren indien nodig in de peutergroep.
Denk hierbij aan ondersteuning door logopedisten, fysiotherapeuten, Stichting Vroeghulp,
Koninklijke Auris Groep en dergelijke.
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5.3 Vindbaarheid
Doel:
Ouders van dreumesen en peuters moeten de S.P.A. kunnen vinden om hun kind aan te
kunnen melden.
Resultaat:
Gezien het grote aantal aanmeldingen lijken ouders onze organisatie goed te kunnen
vinden.
Reflectie:
De directeur van de S.P.A. zou graag betrokken worden bij het onderzoek van de
beleidsambtenaar van de gemeente. Hoeveel peuters geen gebruik maken van het
peuterwerk of een andere vorm van kinderopvang en de reden daarvoor is voor de S.P.A.
heel interessant.

Gezien het grote aantal peuters op de wachtlijsten en de goede bezetting van de dreumes- en
peutergroepen lijkt het dat ouders de S.P.A. goed weten te vinden. Via internet, via de
gemeentegids, via het consultatiebureau, via het netwerk van de S.P.A. en door mond tot
mond reclame weten ouders ons te bereiken.
De beleidsambtenaar van de gemeente Albrandswaard zal in 2017 onderzoeken hoeveel
peuters geen gebruik maken van kinderopvang of peuterwerk. De directeur van de S.P.A.
hoopt betrokken te worden bij dit onderzoek omdat de resultaten mogelijk gebruikt kunnen
worden om nog beter aan te sluiten bij de wensen van ouders. Vanuit de overtuiging dat de
S.P.A. een waardevolle bijdrage levert aan een succesvolle start op de basisschool, willen we
zo veel mogelijk peuters bereiken.
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6. Tot slot
De Stichting Peuterwerk Albrandswaard heeft zich als doel gesteld het peuterwerk binnen de
gemeente Albrandswaard op een kwalitatief hoogstaand niveau uit te voeren en daar waar
nog mogelijk te verbeteren. Op dit moment lijkt door de invoering van een kind-volgsysteem
nog veel winst te behalen. De S.P.A. ziet het behalen van het kwalitatief zo hoog mogelijke
niveau van het peuterwerk als een opdracht van de gemeente Albrandswaard. In dat besef
gaat zij zich beraden hoe het ontbreken van een kind-volgsysteem opgelost kan worden. Ook
over het vele meerwerk in eigen tijd voor de pedagogisch medewerkers moet de S.P.A. zich
beraden en mogelijk nogmaals in gesprek gaan met de gemeente Albrandswaard.
Graag wordt de directeur van de S.P.A. betrokken bij het onderzoek, dat de beleidsambtenaar
van de gemeente is gestart, naar peuters in Albrandswaard die geen kinderdagverblijf of
peuterspeelzaal bezoeken en de reden daarvan. Vanuit de overtuiging dat de peutergroepen
van de S.P.A. een waardevolle bijdrage aan de succesvolle start op de basisschool leveren, wil
de S.P.A. graag alle peuters bereiken.
In 2017 gaat de directeur de intern begeleiders van de basisscholen nogmaals benaderen voor
een volgende evaluatie van het niveau van de door de pedagogisch medewerkers van de S.P.A.
aangeleverde peuter-kleuter overdrachten.
De S.P.A. betrekt ouders actief bij het peuterwerk en gaat in de toekomst evalueren of het in
2016 ingevoerde ouder-vertaler geleid heeft tot een verbeterde ouderbetrokkenheid. Ook zal
zij anderstalige ouders attenderen op mogelijkheden om hun Nederlandse taal te bevorderen.
Het bestuur heeft als belangrijke doelstelling voor 2017 de continuïteit te waarborgen door
het aantrekken van nieuwe bestuursleden, waaronder een penningmeester. Verder hoopt het
bestuur in 2017 duidelijkheid te verkrijgen over de huisvesting van locatie Ghijs.
In 2017 zal de S.P.A. een VVE-presentatie geven voor ouders en ook voor het netwerk.
In de optiek van de S.P.A. was de samenwerking met zowel de wethouder als de
gemeenteambtenaar in 2016 goed. De S.P.A. heeft deze samenwerking, evenals in
voorgaande jaren, als zeer open en prettig ervaren en zet deze samenwerking graag voort.
Stichting Peuterwerk Albrandswaard
Poortugaal, maart 2017
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Bijlagen:
Bijlage 1.1 Thema’s locatie De Speeldoos
Op locatie De Speeldoos werden in 2016 onder andere de volgende thema’s aangeboden:
•

Een huisdier voor Bas
In de huishoek stonden allerlei hokken met pluchen huisdieren, waar de kinderen voor
konden zorgen. Ook was er een huisdier ‘ziek’ en moest deze naar de dierendokter.
Met behulp van de dokterskoffer werd dit dier met elkaar weer beter gemaakt. Iets,
wat later door de kinderen werd nagespeeld in de huishoek.
Van kartonnen bordjes werden dieren geknutseld en geverfd. Besproken werd wat
voor huid de verschillende dieren hadden: een warm vachtje, een verenpak,
schubben?

•

Bas in de herfst
De huishoek werd omgetoverd tot een kabouterhoek met echte boomstammetjes om
op te zitten, een grote rode paddenstoel met witte stippen en kaboutermutsjes om
op het hoofd te zetten. De kinderen maakten kabouterthee en kabouterkoekjes, die
de juffen mochten eten. In de groepsruimte stond een herfsttafel, waarmee allerlei
leerzame spelletjes werden gedaan als ordenen, kastanjes tellen, herfstspulletjes
wegtoveren en dergelijke. Ook werd besproken hoe een boom er precies uit ziet door
middel van echte blaadjes, een stukje schors, kastanjes en takjes. Er werden veel
herfstliedjes gezongen en een egel bestempeld met verf en knijpers.
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•

Bas op reis
Aan dit thema is gewerkt om naar de zomervakantie toe te leven. Op de thematafel
was een strand gemaakt met zand, schelpen, bootjes en vissen. De huishoek werd
omgetoverd tot een vakantiehuisje, waar natuurlijk een bikini, een zwembroek, een
koffer, een pet, een zonnebril, een badlaken, een emmer en schep te vinden waren.
De kinderen gingen vaak verkleed in zwemkleding en een koffer vol spulletjes ‘op reis’.
De juf speelde natuurlijk mee en lag met een zonnebril op een badlaken lekker in de
‘zon’. De fantasie werd geprikkeld en al snel deden de kinderen mee en werd er met
elkaar ‘in de zee gezwommen’ en speelden de kinderen dat ze al op vakantie waren.

•

Gekke haren week

In deze week mochten de kinderen de hele week verkleed en met gekke haardrachten
naar de peutergroep komen. Natuurlijk deden de juffen heel graag hieraan mee.
Sommige kinderen vonden het best spannend dat de juf er ineens anders uitzag, dus
dan ging de pruik even af. In de speelhal werden allerlei grappige spelletjes gedaan
zoals ballonnenrace, de polonaise dansen op grappige carnavalsmuziek, spijker
poepen en watjes blazen met een rietje. Er werden lekkere pannenkoeken gegeten en
de kinderen konden een gekke feestneus knutselen.
•

Bas in de winter
Tijdens dit thema werden boeken als “Kikker en de sneeuwman” en “het geheim van
IJsje” voorgelezen. Er kwam een winterlandschap op de thematafel, waarbij werd
uitgelegd dat het water in de vijver ijs was geworden en dat je erop kon schaatsen. Er
werd gekeken naar zomer- en winterkleding en de kinderen moesten dus nadenken
waarom bepaalde kleding bij een bepaald seizoen hoort. Verschillende sjaals werden
met elkaar vergeleken, sommige waren lang en andere wat korter. Ook verschilden ze
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van kleur en de kleuren werden benoemd. De kinderen legden ze op lengte en leerden
zo de begrippen kort en lang. Bij dit thema werd er met de kinderen ijs gemaakt van
water en ervaarden ze hoe ijs voelt en wat er gebeurt, als je ijs in je hand houdt. Dit
stimuleerde de sensomotorische ontwikkeling. Kinderen konden zo zelf ervaren dat
ijs smelt en dan weer water wordt.

Bijlage 1.2 Thema’s locatie De Blokkendoos
Op locatie De Blokkendoos werden in 2016 onder andere de volgende thema’s aangeboden:
•

Bas is ziek
De huishoek werd ingericht als een spreekkamer van de
dokter met verkleedkleren en allerlei doktersbenodigdheden.
Dit prikkelde de fantasie van de kinderen, die poppen en ook
Bas beter probeerden te maken met pleisters, verband en de
inhoud van de dokterskoffer. Er werden allerlei
prentenboeken gelezen over ziek zijn en naar de dokter of het
ziekenhuis gaan. En hierover werd met de kinderen in de
kring gesproken. En natuurlijk werden er werkjes gemaakt
over dit onderwerp.

•

Jonge dieren
In combinatie met Pasen werd er gewerkt over jonge dieren, dus over lammetjes,
kuikentjes, veulens, kalfjes en dergelijke. De begrippen groot en klein kwamen aan de
orde en hoe een moederdier heet en het babydier. De dagdelen voor Pasen werd er
een ontbijt of lunch op de peutergroep gehouden, wat voor de kinderen een hele
ervaring was. Niet thuis eten, maar samen met de vriendjes en vriendinnetjes van de
groep en samen met de juffen.
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•

Opa’s en oma’s
Aan de hand van het boek “Dat ben jij, Kiki” werd er over dit thema gewerkt. Er was
aan de kinderen gevraagd om een foto van hun opa en / of oma mee te brengen.
Besproken werd hoe opa’s en oma’s eruit zien. Op de groep werden kleding en
attributen van ouderen geïntroduceerd zoals een rollator, een rolstoel, een
wandelstok en zelfs een kunstgebit. Het proces van baby naar opa, oma werd
bekeken.
Er werden spelletjes gedaan zoals
handversjes, memory en Wie is het? En als
werkje werd er een soort groeipuzzel
gemaakt. Hierbij moesten de peuters
figuren van baby tot bejaarde in de goede
volgorde
plakken.
Zo
werden
spelenderwijs de begrippen jong tot oud
geleerd. Als afsluiting van dit thema werd
een bezoekje gebracht aan de opa’s en
oma’s van bejaardencentrum De Hooge
Werf.

•

Ik ben Bas en wie ben jij?
Bij dit thema werd Bas (weer) in de spotlight gezet. Wie is hij? Hoe ziet hij eruit? Welke
kleding heeft hij aan? Wat vindt hij leuk? Het doel hierbij was om de peuters bewust
te laten worden van elkaar: Wie ben jij? En hen bewust te laten worden van ‘eigen ik’.
Ook hen bewust te laten worden van de verschillen en overeenkomsten tussen elkaar.
Hoe ziet Bas eruit, maar ook hoe zie ik eruit? Aan bod kwam lang/kort, dik/dun,
jongen/meisje en dergelijke. Ook de gezinssamenstelling werd besproken.
Voorgelezen werd o.a. uit “Ik ben Bas”, “Van top tot teen”, “Wat fijn dat wij nu
vriendjes zijn”. Er werd een spiegel geknutseld en ook een werkje over het eigen gezin.

•

Dieren in de herfst / spinnen
Dit thema was gebaseerd op het
prentenboek “De spin die het te druk
had” van Eric Carle. Er werd bekeken
hoe een spin er uit ziet (hoeveel ogen,
hoeveel poten, huid). En hoe een web
gemaakt wordt. Er werd op
spinnenjacht gegaan, want we wilden
weten waar spinnen wonen en waar ze
van houden. En waarom we spinnen
eng vinden.
Besproken werd wat er nog meer hoort
bij de herfst zoals gekleurde bladeren,
paddenstoelen, kastanjes, eikels en regen. De kleuren van de herfst kwamen aan de
orde en er werd geteld bijvoorbeeld met kastanjes. Er werd met elkaar een herfsttafel
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gemaakt, waarvoor door de kinderen materiaal als dennenappels, eikeltjes en
gekleurde blaadjes werd gezocht. Ook andere prentenboeken werden gelezen zoals
“Knabbel de Eekhoorn”, “Bobbie in de herfst” en “Egeltje in de regen”. En natuurlijk
werden veel liedjes over de herfst gezongen.
•

Kinderboekenweek
Ter gelegenheid van kinderboekenweek kwamen kinderen uit de bovenbouw van de
basisschool de peuters voorlezen uit ‘eigen werk’.

•

Licht en donker
In de weken richting Kerst werd gewerkt aan de hand van
het boek “Welterusten, kleine beer”. Dit boek werd
uitgespeeld met verschillende attributen. Met de
kinderen werd gesproken over “bang zijn om te gaan
slapen” en mogelijke oplossingen. Tegenstellingen als
licht / donker, groot / klein, hoog/ laag, licht / zwaar,
warm / koud, zacht / hard en dik / dun kwamen op
allerlei manieren aan de orde. Als werkje werd een
waxine-lichthouder geverfd en werden kerststukjes
gemaakt. Op de laatste dagdelen voor Kerst werd een
kerstontbijt gehouden.

Bijlage 1.3 Thema’s locatie Pinokkio
Op locatie Pinokkio werden in 2016 onder andere de volgende thema’s aangeboden:
•

Sensomotorische ontwikkeling
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Door middel van verschillende activiteiten werd de kinderen ervaringen aangeboden
met scheerschuim, rijst, zand en water. Ook werd er afgewassen.
In de kring werden spelletjes gedaan met geluiden van bijvoorbeeld een fototoestel,
een tandenborstel en dergelijke. En allerlei voelspelletjes. Welk materiaal voel je en
zoek de foto van dat materiaal erbij.
•

Jonge dieren en tuin
In deze weken stonden de volgende prentenboeken centraal:

Er werd een verteltafel in de groep gemaakt van het prentenboek “Hoera, we hebben
er een geitje bij”. Door de verteltafel leren kinderen dat verhalen langzaam worden
opgebouwd en komen de woorden die centraal staan elke keer weer terug. Zo
worden de kinderen uitgedaagd om taal te gebruiken. In de kring werd gesproken
over jonge dieren, welke moeder hoort er bij welk jong? Dieren werden omschreven,
eieren werden in eierdozen geteld en op kleur gesorteerd en in de watertafel werden
bloembolletjes in aarde gepoot.
•

Logeren
Beertje kwam bij Bas
logeren. Hij stopte zijn
logeerkoffertje vol met
spulletjes als een pyjama,
tandenborstel, tandpasta,
kleertjes en natuurlijk zijn
knuffel. In een hoek van
het lokaal werd een
slaapkamer
voor
Bas
gemaakt,
waar
twee
bedjes stonden: één voor
Bas en één voor Beer. De
peuters
plakten
een
logeerkoffertje, een aankleedpopje en een tandenborstel.

•

Dierentuin
De praatplaat van de methode “Doe meer met Bas” over de dierentuin werd in de
groep besproken. De bijhorende vragen en spelletjes, waarmee de taalontwikkeling
van de peuters wordt gestimuleerd, werden gebruikt. Op de groep waren pluchen
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dierentuindieren, waarmee de kinderen konden spelen. Met de blokken konden voor
deze dieren hokken gemaakt worden.
Er werden boekjes over de
dierentuin gelezen en
nieuwe
dierenliedjes
geleerd. Als afsluiting van
dit thema werd er werkelijk
op reis gegaan naar de
‘dierentuin’,
waar
de
kinderen
schildpadden,
krokodillen,
apen,
olifanten, papegaaien en
leeuwen te zien kregen. De
peuters konden bij de
‘kassa’ een kaartje kopen.
Er was een ‘souvenirwinkel’ en een ‘ijs-kraam’. En met een zelfgemaakt fototoestel
werden natuurlijk alle dieren op de foto gezet.
•

Circus
De groepsruimte werd omgetoverd tot een echt circus met springende leeuwen door
‘brandende’ hoepels, een ‘circustent’, pruiken, strikken, clownspakken, een duif en
een hoge hoed. Zelfs Bas had zijn eigen clownspakje. Rondom dit thema werden, om
de motoriek te stimuleren, kunstjes gedaan als koorddansen, door hoepels springen,
spelen met ballen. Maar ook werkjes voor de fijne motoriek werden gedaan zoals het
plakken van een circustent, het maken van een popcornbeker en een masker. Om het
voorbereidend rekenen te stimuleren werd met de vormen kennis gemaakt: rond,
vierkant en driehoek. Maar ook met ‘geld’ om een kaartje voor het circus te kopen.
Begrippen als naast, onder, boven,
voor en achter kwamen aan bod.
Om de taalontwikkeling te
stimuleren werden woorden als
circus, circustent, clown, leeuw,
acrobaat,
goochelaar
en
circusdirecteur aangeleerd. Er werd
voorgelezen uit boeken, die over
het circus gaan en er werden
allerlei spelletjes gedaan, waarbij
taal aan bod komt.

•

Herfst
Bij dit thema werden appels gesorteerd, vergeleken, geteld, geplakt van klein naar
groot en natuurlijk geproefd. Via het prentenboek “Kleine muis zoekt een huis”
werden holletjes voor Muis, Mol, Konijn, Das en Beer gebouwd. Er werd een
muizenwerkje gemaakt, waarbij de technieken prikken, verf spatten, scheuren en
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plakken aan bod kwamen. En natuurlijk mochten de peuters zelf gezochte bladeren,
kastanjes en ander herfstmateriaal meenemen voor op de verteltafel. Met elkaar
werd zo een echt herfstbos voor Muis en zijn vriendjes gemaakt.
•

Sinterklaas
Dit jaar was Sinterklaas op Pinokkio gebaseerd op snoepen, gezond en ongezond eten
en de Snoeppiet. Snoeppiet is te dik en moet echt wat dunner worden, zodat hij weer
door de schoorsteen past. Met de peuters werd gezond en ongezond eten gesorteerd.
De woorden dik, dun, groente, fruit, snoep, fit, sporten en pietengym kwamen aan
bod. Er werd een pietenmuts, een gezonde wortel voor het paard en een klompje
geknutseld om bij het haardje op Pinokkio te zetten.

Bijlage 1.4 Thema’s locatie Ghijs
Op locatie Ghijs werden in 2016 onder andere de volgende thema’s aangeboden:
•

Thema Bas in de winter
-Aanleren plaktechniek (plakken van propjes)
-Ontwikkeling fijne motoriek (crèpepapier tot propjes vouwen)
-Sensomotorische ontwikkeling (voelen, ruiken, proeven, zien tijdens het kneden van
het deeg en vullen van de appelflappen)
-rekenvaardigheden (tellen van de sneeuwballen, aantal stukken deeg en appels)
-taalvaardigheden (zingen van winterliedjes, luisteren en vertellen over de
voorgelezen boekjes)
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De eerste weken van dit jaar zijn wij begonnen met het werken over de winter. Het is
koud, misschien valt er nog wel sneeuw.
Waar denk je aan, als je aan de winter denkt? Dit bespreken wij met de kinderen.
Wij zingen liedjes over de winter, lezen voor over de pinguin die het koud heeft.
Maken sneeuw (popcorn).
Wij maken propjes met elkaar om de pinguin een warme pels te geven, verven een
sjaal, tellen hoeveel sneeuwballen wij nodig hebben voor het maken van een
sneeuwpop.
Als warme versnapering maken wij met elkaar heerlijke appelflappen en drinken wij
chocolademelk. (Wat ruikt het dan heerlijk! Zoete warme appelen in de oven zorgen
voor geur en smaakbeleving die past bij de winter.)
•

Thema Bas in de bibliotheek
-aanleren potloodgreep (kleuren boekenleggers)
-taalvaardigheden (voorlezen, begrippen)
-rekenvaardigheden (hoeveelheid boeken tellen)
-sociale vaardigheden (elkaar helpen boeken dragen, luisteren naar elkaar, samen
delen, op elkaars beurt wachten)
Bas liet zien wat een bibliotheek is en wat je daar kunt vinden.
Wij hebben een boekenhoek gemaakt en de kinderen mochten echte boeken lenen
om thuis met hun ouders te lezen.
Wij hebben een boekenlegger gemaakt (en wat is dat dan? Wat doe je er mee?)

Als afsluiter kwam Mandy Kreuseler van bibliotheek Aanzet op Ghijs voorlezen uit
“Bravo klein wit visje”. Een interactief voorleesmoment met een aquarium en
verschillende bijzondere dieren die ook in het boek voorkomen.
•

Thema voorjaar/Pasen (en combi met Koningsdag)
-sensomotorische ontwikkeling: met aarde, zaadjes en water werken en het later
proeven van sterrekers. Verwerken van deeg, water en bloem tot Paasbroodjes en
deze proeven.
-Grove en fijne motoriek: scheppen van aarde, planten van zaadjes, kneden van deeg
-Rekenvaardigheden: schepjes aarde tellen, zaadjes verdelen, water afmeten, deeg
wegen op de weegschaal (visueel maken).
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Ieder jaar na de winter groeien er weer nieuwe zaadjes uit tot kleine plantjes. Maar
hoe gaat dat eigenlijk? Wij vertelden over de aarde waarin zaadjes kunnen groeien en
maakten voor de peuters visueel hoe dit in zijn werk gaat.
Iedere peuter kreeg een bekertje en mocht zelf aarde scheppen en zaadjes planten.
De weken daarna verzorgden de peuters hun zaadjes tot ze als echte plantjes mee naar
huis mochten.

•

Thema Bas viert Koningsdag
-cognitieve vaardigheden: leren over het Koningshuis
-stimuleren plaktechniek: plakken van versiering op de koningsmuts
-sociale vaardigheden: samenspel en competitie
-grove motoriek: springen, dansen, rennen, kasteel bouwen met blokken
-rekenvaardigheden: tijdens de diverse spelen komt tellen aan bod
De Koning viert binnenkort feest! Wij gingen met de peuters kijken wie de Koning en
zijn gezin zijn d.m.v. boekjes en foto's over het Koningshuis.
Waarom is er feest? En hoe ziet dat feest er dan uit? Tijdens de grote en kleine VVE
kringen lieten wij de peuters kennis maken met diverse (oud)-Hollandse spelletjes.
Hierbij leerden de peuters samenspel te ontwikkelen, op hun beurt wachten, samen
delen, elkaar helpen (aangeven van pittenzakjes bijvoorbeeld).
En uiteraard leerden wij in de aanloop naar het feest het Koningslied! Met danspasjes
erbij.
Ook maakten de peuters ieder een eigen koningsmuts. Als afsluiter van het thema
werden de ouders uitgenodigd om met hun (als Koning of Koningin verkleedde) peuter
de Koningsspelen op Ghijs te vieren d.m.v. een spelletjesparcours en iets lekkers toe.
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•

Thema Bas op de boerderij
-ruimtelijk inzicht : ordenen en puzzel maken
-rekenvaardigheden: tellen en sorteren van dieren
-sociale vaardigheden: leren omgaan met dieren, samen "leren melken"
-fijne motoriek en oog-handcoördinatie stimuleren: puzzelstukjes sorteren en op de
juiste plek neerleggen.
-kniptechniek aanleren door "puzzelstukjes" te knippen.
Bas gaat op bezoek bij de boer: wat zijn er veel dieren! Die weken bekeken wij met de
peuters welke dieren er op de boerderij wonen, wat zij eten, telden wij de dieren,
leerden wij sorteren (diersoort bij diersoort) en wij lazen voor uit het boekje "Bas bij
de boer" en "Boris Boer op de boerderij" , waarin wij te weten kwamen wat je allemaal
kunt doen op een boerderij.
Van een plaatje maakten wij eerst "puzzelstukjes" door het plaatje in 2, 3, 4 of meer
stukjes te laten knippen door de peuter. (Al dan niet met hulp van ons d.m.v. een duoschaar). Liggen de stukjes klaar? Dan zoeken wij ze bij elkaar. Waar hoort welk stukje?
Hierdoor ontwikkelt de peuter het ordenen en ruimtelijk inzicht.
Ook het boek "Wij hebben er een geitje bij" werd voorgelezen. Hierna maakten wij
met de peuters een geitje van kartonnen bordjes. Hierbij werd gebruik gemaakt van
stukjes wol en touw. Dit om tastbaar te maken hoe een geitje eigenlijk aanvoelt.
(stugge haren op het lijf (touw) en zachte haren van de sik (wol).
Wij zongen liedjes over de dieren met als voorbeeld "een koetje en een kalfje liepen
door de wei". Dit maakten wij visueel door een heuse koe van hout in de klas met een
kalfje ernaast en een "dik varkentje"(knuffel).
Tot slot mochten de peuters in kleine groepjes van 3 of 4 de "koe" gaan "melken". Er
hingen namelijk "uiers" aan de houten koe! Maar eerst zochten wij met de peuters uit
hoe dat melken dan eigenlijk moet.
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Als afsluiting van dit thema gingen wij met alle peuters en ouders naar de
kinderboerderij in Hoogvliet voor een pannenkoekenfeest !
•

Thema Zomer
-rekenvaardigheden: sorteren en tellen
-sensomotorische vaardigheden: voelen, proeven
-fijne motoriek: ingieten van siroop in vormpjes
-sociale vaardigheden: samenwerken ijsjes maken
-taalontwikkeling:
Nieuwe woorden; de zomer, het ijsje, het strand, de strandbal, de slippers, de
zonnebrandcrème, een schepnet, de smaak (van het ijs), het waterijsje, het schepijs
Bij dit thema hoopten wij natuurlijk op mooi weer !
Door middel van spel leerden wij de kleuren, tellen en vergelijken (groot/klein).
Aan bod kwamen de boeken "Boris boer gaat naar zee" en "Nijntje aan zee".
Wij hebben zelf waterijsjes gemaakt en de verschillende processen laten zien aan de
peuters; eerst water met een beetje siroop mengen. Dan in de vormpjes gieten. Maar
hoe krijgen wij de ijsjes nu koud? Wie weet dat? In de vriezer? En wat is dat dan? Hoe
voelt de kou in de vriezer? Even laten gaan we kijken of er al een laagje ijs in het
vormpje is gekomen. De volgende keer dat de peuters kwamen spelen gingen wij kijken
of het water echt ijs was geworden. En konden wij de ijsjes ook lekker proeven!

Ook gingen wij kleuren sorteren, tellen en knutselen met ijshoorntjes en papieren
ijsbolletjes. Het beeldend vermogen stimuleerden wij door de laten bedenken welke
smaak er bij welke kleur bolletje zou passen. Heel leuk om te zien en te horen dat de
meeste peuters de smaak al herkennen aan de kleuren van de bollen. (Aardbei,
chocolade en vanillesmaak hebben wij de peuters in het echt laten proeven).
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•

Thema Bas is terug van vakantie – onderwaterwereld
-sociale vaardigheden: om beurten spreken in de kring, luisteren naar elkaar
-rekenvaardigheden: vissen tellen en sorteren op kleur
-plaktechniek stimuleren: strandbal beplakken met plaatjes
-fijne motoriek: potloodgreep tijdens kleuren
-cognitieve ontwikkeling: diersoorten, wat doen ze, wat eten zij?
-taal:
Nieuwe woorden: de kwal, de krab, de kreeft, een zeester, het zoute water, het natte
zand, het droge zand, de vissen, de schelpen, de vakantie, het koude water, de diepe
zee, het ondiepe water, de schaal (kreeft en krab), het lichaam (kwal), de tentakels,
de prikkels (van tentakels), de scharen (kreeft), de waterplanten, de zeeanemonen

Bas was terug van vakantie en vertelde hierover. Heeft hij gezwommen? IJsjes
gegeten? Misschien wel naar het strand of het bos geweest? Of lekker in het badje in
de tuin gespetterd? Wat hebben de peuters gedaan? Misschien ook wel hetzelfde als
Bas? In de grote en kleine kringen werd met elkaar gepraat over de vakantie. Dit in
combinatie met de onderwaterwereld (Bas heeft heel wat avonturen beleefd en
verteld graag over deze bijzondere minder bekende dieren).
Wij hebben een echte onderwereld op Ghijs gemaakt met kreeften, kwallen en
krabben. En hebben vooral veel geleerd over deze dieren: mag je ze aaien? wat eten
ze eigenlijk? Ook gaan wij het verschil voelen tussen droog en nat zand. En welke
dieren er op het strand boven water kunnen leven en welke er onder water leven.
•

Thema Bas in de herfst
-sensorische ontwikkeling: verschil voelen en zien van vers groen blad en verdroogd
bruin blad. De geur van dennenappels, dennennaalden, ervaren hoe de frisse wind
van buiten aanvoelt op je gezicht. Het horen van ritselende bladeren onder je
schoenen. Het maken van een blokjes-spinnenweb.
-rekenvaardigheden: tellen en sorteren van kastanjes en dennenappels.
-taal:
Nieuwe woorden: de kastanjes, de dennenappels, de dorre bladeren, de (kleuren)
bladeren, de dennennaalden, de wind, het takje, een paddenstoel, een boomstronk,
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een eekhoorn, de regendruppels, de wolken (licht, donker, grijs).
sociale vaardigheden: luisteren naar het luisterboek van kabouter Bim, herfstliedjes
zingen, overige boeken, herfst memory, saamhorigheid door samen de herfstochtend
te vieren met peuters en ouders.
-grove motoriek: muziek en dans, bomen tekenen met stoepkrijt
-fijne motoriek: propjes maken, kleuren, werken met fijne materialen zoals herfstblaadjes.
Ons vriendje Bas neemt ons mee in de herfst. De bladeren verkleuren van groen, naar
oranje, rood en bruin. Eikeltjes en dennenappels vallen van de bomen en buiten ziet
alles er zo anders uit!

De peuters kregen ook ieder een week lang het boekje "mama kwijt" mee om thuis te
lezen. Het boekje stimuleert het samen lezen, de taalontwikkeling, beeldend vermogen
en concentratie.
•

Thema Bas viert Sinterklaas
-sociale vaardigheden: samen voorbereiden van Sintfeest met elkaar. Rollenspel in de
pakjesboot
-rekenvaardigheden: tellen van kruidnootjes, pakjes sorteren
-grove motoriek: springen, rollen, dansen, gooien tijdens de pietengym
-fijne motoriek: kleuren en plakken tijdens het maken van de schoentjes
-taalvaardigheden: Sinterklaasliedjes zingen, pietengedichtje rijmen
Nieuwe woorden: de schoen, de mijter, de tabbert, het paard, de wortel, de
cadeautjes, een schoorsteen, de zak, de stoomboot, de pietendans, de staf, het grote
boek, Sinterklaas, de pieten, de kruidnoten, de pepernoten, de schuimpjes, het
snoepgoed.
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Bas vertelde dat Sinterklaas in het land zou komen. Hij zou aankomen met de
stoomboot! De pieten en Amerigo, het paard, kwamen hopelijk ook mee. Wij zongen
Sinterklaasliedjes, deden de pietendans, maakten een schoen om bij de haard te
zetten. Maar Sint en de pieten hadden het erg druk! Onze peuters gingen daarom
oefenen tijdens de pietengym, zodat zij Sint en Piet zouden kunnen helpen als dat
nodig was!
•

Thema Kerst met Bas
-sociale en cognitieve vaardigheden: samen luisteren naar het kerstverhaal, zingen
van kerstliedjes, praten over de kerst.
-rekenvaardigheden: tellen van de hangers in de boom door middel van een liedje "er
hangen, 1, 2, 3, 4 ballen in de boom" enz.
-sensomotorische vaardigheden: thuis met ouder maken van de hapjes voor de
kerstbrunch en deze op Ghijs later proeven. Diverse "vreemde" hapjes proeven en
ruiken.
Sinterklaas is uitgezwaaid en nu stond er een kerstboom in de klas. Mooi groen, maar
nog wel wat kaal. Wij bekeken en bespraken met de peuters en Bas hoe een kerstboom
er uitziet. Wat is dat eigenlijk? Kerst? Wij vertelden aan de hand van het boekje "Het
Kerstverhaal" en de bijbehorende kerststal met figuren van Dick Bruna over het
kerstverhaal.
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Samen met de peuters versierden wij de kerstboom met lichtjes en slingers. Iedere
peuter mocht zijn of haar eigen houten kersthanger voor in de kerstboom maken.
Wij gebruikten hiervoor stiften om de fijne motoriek en kleurenkennis te stimuleren.
Al tijdens het uitkiezen van de hangers ontstonden er gesprekken over de kerst. Dit
kwam doordat de hangers in verschillende vormen aangeboden werden: -kerstster,
engel, rendier, kerstklok, kerstboom, zuurstok.

Bijlage 1.5 Thema’s locatie Tinkerbell
Op locatie Tinkerbell werden in 2016 onder andere de volgende thema’s aangeboden:
•

Bas is ziek
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Door middel van een door de
pedagogisch medewerkers bedachte
verhaallijn werd het thema aangeboden.
Door groepsgesprekjes, prentenboeken,
woordkaarten, opzegversjes, liedjes en
rollenspel werd de woordenschat
uitgebreid. ‘Wat gebeurt er als je ziek
bent?’ ‘Wat moet je doen als je ziek
bent?’ ‘Hoe kan je iemand helpen, die
ziek is?’ ‘Wat heb je nodig als je
verkouden bent of moet hoesten?’ Er
werden pilletjes op kleur gesorteerd en
geteld. De inhoud van de ‘dokterskoffer’ werd benoemd en er werd een dokterskoffer
geknutseld.
•

Bas zoekt kikkers
Door middel van een verteltafel, groepsgesprekjes, prentenboeken en liedjes werd dit
thema aangeboden. ‘Wat weten de kinderen over kikkers?’ En niet alleen over Kikker
uit de prentenboeken, maar ook over echte kikkers. ‘Hoe ziet een kikker eruit?’
‘Hoeveel poten zie je?’ ‘Wat voor kleur heeft een kikker?’ ‘Heeft een kikker tanden?’
‘Wat eet een kikker?’ De kinderen plakten een ‘kikkerhoed’ en verfden een kikker.

•

Varkentjes
Wat weten de kinderen over varkens? Hoe zien ze eruit? Wat voor geluid maakt een
varken? Hoe heten de kleine baby-varkens? Via dit thema werden nieuwe woorden
aangeleerd.

Sensomotoriek – voelen: water, zand en modder
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Visuele waarneming: verschillen zien
•

Zomerfeest over Circus

Rondom het thema Circus werd van de huishoek een circustent gemaakt. In de kring
werd besproken wat de kinderen over het circus wisten en natuurlijk werden er
prentenboeken over het circus gelezen. In de gymzaal werden ‘circuskunstjes’ gedaan
als een koprol op de mat, slingeren aan de ringen, balanceren op een bank of door een
hoepel springen. En natuurlijk werd er een grappig clowntje geknutseld, waarbij
verschillende materialen werden
gebruikt. Dit thema werd
afgesloten met een zomerfeest in
het park van Rhoon, waar door
middel van strobalen een
circustent was gemaakt. Natuurlijk
kwamen de juffen verkleed als
clown en directeur en werd het
feest gestart met een verhaallijn.
De kinderen konden allerlei circusspelletjes doen en op deze manier
werd
het
seizoen
vrolijk
afgesloten.
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•

Bas is er weer
De peuters kregen een vakantiekaart van Bas, waarin hij vertelde dat hij op vakantie
was geweest en wat hij allemaal gedaan had. De volgende dag kwam Bas weer naar
school en vertelde hij natuurlijk over zijn belevenissen. Hierdoor lokte dit de peuters
uit tot vertellen over hun eigen vakantie. Waren zij ook op vakantie geweest? En met
de auto, fiets of het vliegtuig? Waar waren ze naar toe geweest? De zee, naar de
bossen of anders? En hoe spraken de mensen daar? En wat kon je daar eten? En wat
namen de peuters mee in hun vakantiekoffer? Bij dit thema werd een ‘blote voeten
pad’ gemaakt, waardoor peuters met hun voeten het verschil konden voelen van
water, zand, gras, schelpen, modder enzovoort.

Blote voeten pad
•

Het is herfst
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Aan de hand van de prentenboeken “Een hol voor mol”, “Wat nu Oliver?” en “Eendje
in de regen” werd het thema Herfst in de groep gebracht. Hierdoor ontstonden leuke
kringgesprekjes. De verschillende herfstmaterialen werden bekeken, benoemd,
gevoeld, gesorteerd en gegroepeerd. En natuurlijk was er een verteltafel in de groep.
•

Sinterklaas: Paardenpiet is ziek
Dit jaar bleek Sinterklaas een groot probleem te hebben,
want de paardenpiet was ziek. Sinterklaas vroeg de
peuters om hulp en zij hielpen gelukkig graag om het
paard Amerigo te verzorgen.
Sinterklaas en Paardenpiet kwamen uiteindelijk langs in de
poppenkast en brachten een zak met cadeautjes. Bas hielp
mee, verkleed als Piet. Gedurende deze weken werden
kruidnoten gebakken, werd pietengym gedaan en werden
schoentjes bij het haardje van Tinkerbell gezet.

•

Kerst
In de periode voor kerst werden allerlei feestelijke activiteiten gedaan. De peuters
versierden de kerstboom in de groepsruimte. En natuurlijk werden er allerlei
prentenboeken over kerst voorgelezen. Of spellen gedaan, zoals door met een
dobbelsteen te gooien kerstballen tellen en op papieren kerstbomen leggen. Als
afsluiting van 2016 werden alle ouders uitgenodigd op de groep. De peuters maakten
een mooi kerststukje en in de kring werd met hulp van de peuters het kerstverhaal
verteld.

Naast de bovenstaande thema’s werd er op elke locatie natuurlijk aandacht gegeven aan
Pasen, Koningsdag, Moederdag, Vaderdag, Sinterklaas, Kerst en dergelijke. Op elke locatie
komt jaarlijks de fotograaf langs en alle groepen van elke locatie maken jaarlijks een uitstapje.
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Bijlage 2.1 Ouderbetrokkenheid
•

Op locatie De Speeldoos werd, naast
kerstvieringen op de groepen, met Kerst
een lampionoptocht voor alle groepen en
voor het hele gezin gehouden. Deze tocht
werd
afgesloten
met
warme
chocolademelk met kerstkransjes of
kerstschuimpjes voor iedereen.

•

Op locatie Pinokkio werd hulp van ouders, opa’s en oma’s bij meerdere thema’s
ingeroepen, zoals bij het organiseren van het peuterreisje.

•

Op locatie Ghijs werden ouders o.a. betrokken bij de Koningsspelen.
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•

En bij de organisatie van het peuterreisje!

•

Het thema Herfst werd op Ghijs afgesloten met herfstochtenden, waarbij elke peuter
met een begeleider samen een herfststukje konden maken. Eerst werden er met
elkaar herfstliedjes gezongen en spelletjes gedaan en werd er koffie, thee of siroop
gedronken met heerlijke kabouterkoekjes.
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•

Met Kerst werden op Ghijs kerstbrunches gehouden waarvoor de ouders met hun
kinderen hapjes gemaakt hadden. Er werden kerstliedjes gezongen en natuurlijk werd
het kerstverhaal verteld.

Het gevoel van "samen" kwam zeker tot zijn recht door de fantastische samenwerking
van de ouders om met elkaar de hapjes te verzorgen.

Bijlage 2.2 Taken oudercommissie
Wat wordt er van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard verwacht?
• De Stichting Peuterwerk Albrandswaard heeft vijf locaties voor peuterwerk. Deze
locaties worden jaarlijks streng gecontroleerd door de GGD Rotterdam-Rijnmond.
Eén van de aandachtspunten van deze inspecties is inspraak en vertegenwoordiging
van de ouders / cliënten door minimaal twee leden in de oudercommissie van elke
locatie.
• Mochten er onverhoopt geen of niet voldoende ouders van een locatie gevonden
worden, die zitting willen nemen in de oudercommissie, dan is de S.P.A. verplicht
inspanningen te verrichten om leden voor de oudercommissie te vinden en bewijs
van deze inspanningen aan de inspectie van de GGD te overleggen.
• Van de S.P.A. mag verwacht worden dat zij de leden van de oudercommissies daar
waar nodig ondersteunt bij hun taken.
• De S.P.A. faciliteert de oudercommissie via het lidmaatschap van de
belangenvereniging, het beschikbaar stellen van een vergaderruimte inclusief koffie
of thee en het beschikbaar stellen van kantoorartikelen en kopieerfaciliteiten.
• In verband met het adviesrecht draagt de directeur van de S.P.A. er zorg voor dat de
leden van de oudercommissies tijdig op de hoogte zijn van voorgenomen
wijzigingen of aanpassingen binnen de organisatie, waarover de oudercommissies
adviesrecht hebben.
• Via het prikbord van elke locatie en via de website van de S.P.A. krijgen de
oudercommissies ruimte om zich te profileren. Via een contactformulier en het
emailadres
oudercommissie@peuterwerk-albrandswaard.nl
zijn
de
oudercommissies bereikbaar voor de ouders van de S.P.A.
• Op verzoek van de oudercommissie kan de S.P.A. financiële middelen beschikbaar
stellen voor het organiseren van één ouderavond per jaar, het bijwonen van een
congres en het kunnen deelnemen aan een specifieke training voor de
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oudercommissie. Een dergelijk verzoek graag tijdig indienen bij de directie samen
met een begroting.

Wat wordt er van de leden van de oudercommissies verwacht?
• Bij aantreden als lid van de oudercommissie wordt het reglement van de
oudercommissie voor akkoord ondertekend. In dit reglement zijn voorwaarden
voor de samenstelling van de oudercommissie, de werkwijze van de
oudercommissie, het adviesrecht en overige taken en bevoegdheden benoemd.
• Dit ondertekende reglement is inzichtelijk voor de inspectie GGD op locatie. De
directeur ontvangt van de pedagogisch medewerker plus van de betreffende locatie
een digitale kopie van het door het nieuwe oudercommissielid ondertekende
reglement en draagt er zorg voor dat de andere leden van de oudercommissies
geïnformeerd worden over de naam en de gegevens van het nieuwe lid.
• De leden van de oudercommissie hebben geheimhoudingsplicht.
• Een lid van de oudercommissie is het aanspreekpunt voor de ouders van de locatie en
behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen en ouders. Daarbij
vertegenwoordigt het oudercommissielid de ouders van betreffende locatie
richting medewerkers, directie en bestuur van de S.P.A.
• Een lid van de oudercommissie adviseert medewerkers, directie en bestuur van de
S.P.A. ten aanzien van de kwaliteit van het peuterwerk.
• Bij aanvang van de periode als oudercommissielid zorgt het betreffend lid voor een
“voorstelstukje” voor het prikbord van zijn of haar locatie, zodat onder ouders
bekend is wie hen vertegenwoordigt in de oudercommissie.
• Bij een vacature in de oudercommissie roept de oudercommissie ouders op zich
kandidaat te stellen en start daartoe de procedure tot het vinden van nieuwe leden.
Zie artikel 4 van het reglement. Voor ondersteuning hierbij kan de betreffende
oudercommissie zich wenden tot de directeur van de S.P.A.
• De leden van de oudercommissies hebben verzwaard adviesrecht over de volgende
punten:
1.
De uitvoering van het kwaliteitsbeleid door de S.P.A. met betrekking tot
het aantal kinderen per medewerker; de groepsgrootte; de
opleidingseisen van de beroepskrachten; de inzetbaarheid van de
stagiaires;
2.
Het pedagogisch beleidsplan van de locatie;
3.
Voedingsaangelegenheden;
4.
Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid;
5.
De openingstijden;
6.
Vaststelling of wijziging van een klachtenregeling en het aanwijzen van de
leden van de klachtencommissie;
7.
Wijziging van de prijs van de kinderopvang.
• De leden van de oudercommissies ondersteunen de medewerkers van de locatie
indien mogelijk door het doen van hand- en spandiensten. Denk hierbij aan het
helpen bij een herfstochtend of peuteruitstapje, bij de organisatie van een
rommelmarkt of verhuizing van een locatie. Deze taak is geen ‘verplichting’.
Wanneer een lid van de oudercommissie niet in de gelegenheid is om bij dergelijke
gelegenheden te assisteren, wordt een andere ouder van de peutergroep gevraagd.
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• De leden van de oudercommissies van de vijf locaties tezamen organiseren jaarlijks
een ouderavond en vergaderen daartoe minimaal elk kwartaal. Hiervoor is een
draaiboek beschikbaar. Het onderwerp van de ouderavond wordt in overleg met de
directeur vastgelegd.
• Om ouders te enthousiasmeren om naar de ouderavond te komen, wordt de
afgelopen jaren een kunstmarkt georganiseerd als afsluiting van de ouderavond.
Het materiaal voor de kunstmarkt wordt ingekocht door de leden van de
oudercommissie en verspreid over de locaties. Ook hiervoor is een draaiboek
beschikbaar. De aanschaf en keuze van het materiaal gaat in overleg met de
directeur.
• De leden van de vijf oudercommissies kiezen een voorzitter en een secretaris uit hun
midden.
• De voorzitter is de contactpersoon richting directie en bestuur, maar ook de
contactpersoon voor nieuwe leden van de oudercommissies. De voorzitter heet hen
welkom en maakt hen wegwijs in de taken van de oudercommissies. Daarnaast is
de voorzitter het aanspreekpunt voor de vaste leden van de oudercommissies,
zodat los mailverkeer over kleine punten via alle leden voorkomen wordt. De
voorzitter is het aanspreekpunt via wie de vragen en antwoorden lopen.
• De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van
de oudercommissies en verstuurt deze notulen naar de directie en de pedagogisch
medewerkers plus.
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Bijlage 3.1 Taken pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker
• Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht, en draagt zorg
voor de dagelijkse verzorging en goede ontwikkeling;
• Schept een situatie binnen de groep waarin de kinderen zich veilig voelen en stimuleert
kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleids- en werkplan, zich
verder te ontwikkelen;
• Bedenkt en organiseert activiteiten op basis van de VVE-methode “Doe meer met Bas”
gericht op ontwikkeling;
• Observeert kinderen op gezette tijden en houdt de ontwikkeling van kinderen bij en
rapporteert of informeert hierover de directeur tijdens teamvergaderingen of
tussentijds op verzoek van de directeur bijvoorbeeld ten behoeve van het voorschools
ZAT;
• Informeert bij kennismaking de ouders/verzorgers over de gang van zaken binnen de
groep en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.);
• Informeert ouders gedurende de periode van hun kind op de peutergroep over
incidenten of bijzonderheden op de groep, over de ontwikkeling van hun kind, houdt
indien nodig slecht nieuws gesprekken of voortgangsgesprekken met ouders, stelt bij de
leeftijd van drie jaar en negen maanden van de peuter een overdracht peuter-kleuter
op en licht deze overdracht toe in een gesprek met ouders, indien er zorg om de
ontwikkeling van het kind (geweest) is vindt een mondelinge overdracht plaats in bijzijn
van ouders met de toekomstige leerkracht van de basisschool;
• Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het
beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris;
• Neemt deel aan teamvergaderingen, vergaderingen om de thema’s te bedenken en
organiseren, cursussen, schoonmaakavonden, ouderavonden en andere aan het werk
gerelateerde bijeenkomsten.
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