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Jaarverslag 2018 

 
 

Inleiding 
 
Onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur biedt de directie van de Stichting 
Peuterwerk Albrandswaard u met genoegen het jaarverslag over 2018 aan. In dit jaarverslag 
wordt verslag gedaan van de voortgang en uitvoering van de activiteiten binnen de stichting 
in 2018 en daar waar mogelijk worden ook de behaalde resultaten en benodigde reflecties 
benoemd. De tabellen geven de kern weer van elke paragraaf. Met ingang van 2018 is ervoor 
gekozen dit jaarverslag zo beknopt mogelijk te houden. Op het moment dat u een toelichting 
of uitleg mist, kunt u deze opvragen bij de directie. 
 
In 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. De gevolgen van deze 
wet voor S.P.A. worden beschreven in dit jaarverslag. De wettelijke eisen van deze wet IKK 
brengen (nog) meer werk voor de pedagogisch medewerkers met zich mee. Dit meerwerk is 
al meermaals onderwerp van het bestuurlijk overleg met de gemeente geweest. De hoge 
werkdruk voor de medewerkers van de S.P.A. blijft onze aandacht houden en zal ook 
onderwerp voor de komende overleggen met de gemeente blijven. 
 
Het jaar 2017 werd afgesloten met een groot probleem betreffende de huisvesting van locatie 
Ghijs. Begin 2018 loste dit probleem zich gelukkig op doordat de Julianaschool ons een fijn 
onderkomen aanbood in hun speellokaal aan de Sportlaan in Rhoon. Echter dit 
huisvestingsprobleem was nog niet opgelost of het volgende diende zich al weer aan: de 
verhuurder van onze locatie De Speeldoos kondigde aan dat per januari 2020 het huurcontract 
niet verlengd zal gaan worden. Wij hopen in 2019 goede vervangende huisvesting voor deze 
locatie in Rhoon-Portland te kunnen realiseren. 
 
In 2018 is een eerste verkennend gesprek geweest met de besturen en of directies van de 
basisscholen in Albrandswaard. De betrokken partijen zien de meerwaarde van elkaars werk 
en streven naar een nauwere samenwerking en gezamenlijke visie. Daarbij vormt het 
onttrekken van de lokalen van het peuterwerk aan onderwijsbestemming ook onderwerp van 
gesprek. 
 
Janneke Timmer 
Directeur 
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1. Stimuleren ontwikkeling peuters 
 

Doel: 
De S.P.A. vindt het hoogwaardig stimuleren van de ontwikkeling van peuters met een groot 
bereik van groot belang. 

 
Resultaat: 
We stimuleren de ontwikkeling goed, maar het bereik kan nog beter. 

 
Reflectie: 
We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen om steeds hoog niveau te blijven bieden, maar 
zouden graag een nog beter bereik krijgen. 

  

 
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. De S.P.A. heeft 2 dreumesgroepen en 16 peutergroepen verspreid 
over Albrandswaard.  
 

 
 

1.1 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) 

 
Doel: 
Door middel van een gevarieerd educatief programma worden de diverse 
ontwikkelingsgebieden van de peuters in de groepen van de S.P.A. gestimuleerd 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 een achterstand groter wordt. 
 

 



5 
 

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 groepjes extra 
activiteiten aangeboden. 

 
Reflectie: 
We concluderen dat de huidige werkwijze volstaat. 
 

 
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 daarbij dus belangrijk. 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. wil elke peuter, ongeacht de 
achtergrond van het kind, optimale 
voorschoolse educatie bieden.  
 
In de peutergroepen van de S.P.A. wordt 
gewerkt met de VVE-methode “Doe meer met 
Bas”. De peuters wordt een gevarieerd 
educatief programma aangeboden. De S.P.A. 
vindt het belangrijk dat het peuterwerk zo 
optimaal mogelijk en naadloos aansluit op de 
basisschool en daarom is samenwerking met de basisscholen in Albrandswaard belangrijk. In 
2018 is de S.P.A. in gesprek gegaan met de basisscholen met als doel de samenwerking te 
intensiveren. De betrokken partijen zien de meerwaarde van elkaars werk en streven naar een 
nauwere samenwerking en gezamenlijke visie. 
 

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.  
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Reflectie: 
De S.P.A. heeft met ingang van 2018 stapsgewijs een kind-volgsysteem ingevoerd. 
 
 

 
De S.P.A. heeft een professioneel kind-volgsysteem. Een dergelijk volgsysteem was één van 
de eisen van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). 
Een andere eis van deze wet was dat elke peuter vanaf de start van het spelen op de groep 
een mentor zou krijgen. Dit is één van de twee pedagogisch medewerkers. Zij is voor ouders 
het aanspreekpunt en onderhoudt alle contacten over de peuter. Rond de 3e verjaardag van 
de peuter houdt de mentor een kort voortgangsgesprekje met de ouders. Zij volgt de 
ontwikkeling van de peuter op de voet en noteert dit in het kind-volgsysteem. Zodra er zorg 
is, wordt dit met ouders besproken en wordt er ondersteuning geboden. Vroegtijdig 
signaleren van ontwikkelingsachterstanden en tijdig extra ondersteuning aanbieden, 
voorkomt dat de problemen groter worden.  
 
Vanaf het moment dat gesignaleerd wordt dat bij een kind een ontwikkelingsgebied 
achterblijft, wordt de peuter 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 in de groep gedaan. 
In de peutergroepen wordt naast individuele begeleiding van de doelgroepkinderen ook 
gewerkt in kleine kringen. Een groepje van drie of 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. 
 
In 2018 hebben de pedagogisch medewerkers 151 overdrachten peuter-kleuter opgesteld 
voor peuters, die de peuteropvang in de loop van 2018 verlaten hebben. Al deze  
overdrachtsformulieren zijn met de ouders (buiten groepstijd) besproken.  
In dergelijke overdrachten komen de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind aan 
de orde, te weten: sociaal-emotionele ontwikkeling, zelfredzaamheid, 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 16  (10,6%) gevallen was een ‘warme overdracht’ nodig. Een ‘warme overdracht’ betekent 
dat de pedagogisch medewerkers van de peutergroep samen 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 of 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. 
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Gemaakte overdrachten peuter-kleuter in 2018: 
 totaal aantal peuters standaard plaatsen gesubsidieerde 

plaatsen 
‘warme’ 
overdrachten 

De Blokkendoos 
3 groepen 

             29             17               12             7 

Ghijs 
3 groepen 

             31             21               10             1 

Pinokkio 
2 groepen 

             20             10               10             0 

Tinkerbell 
2 groepen 

             16             12                 4             1 

De Speeldoos 
6 groepen 

             55             38               17             7 

totaal generaal            151             98               53           16 

 
 

1.3 Thema’s 
 

Doel: 
Door het werken met VVE-thema’s wordt alle 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 
kunnen de thema’s worden herhaald. 

 
 
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. 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 (doelgroep)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. 
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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.  
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2. Ouders 

 

2.1 Betrokkenheid 
 

Doel: 
De S.P.A. wil alle ouders betrekken bij wat er op de peutergroepen gebeurt. Wanneer 
ouders weten wat een kind doet en leert, kunnen zij ook meewerken aan een goede 
ontwikkeling van hun kind. 

 
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 via diverse vormen van gesprekken 
betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Rond de 3e verjaardag van de peuter wordt met 
de ouders een voortgangsgesprek gehouden en vaker indien nodig. 

 
Reflectie: 
De S.P.A. wil ouders actief blijven betrekken bij het peuterwerk en zal naar nieuwe middelen 
hiervoor blijven zoeken.  
 
De wet IKK stelt dat in het pedagogisch beleidsplan vermeld hoort te worden op welke 
momenten gedurende de peuterperiode voortgangsgesprekken over de ontwikkeling van 
het kind met de ouder gehouden zullen worden. Vanaf 2018 houdt de S.P.A. wanneer de 
peuter 3 jaar wordt een voortgangsgesprek met de ouder en vaker wanneer dit nodig is. 

 
 
Elk kind krijgt bij plaatsing in de peutergroep een mentor. Deze mentor onderhoudt alle 

contacten met de ouders en houdt hen op de 
hoogte van de ontwikkeling en het welbevinden 
van het kind. Rond de 3e verjaardag van het kind 
houdt de mentor op basis van de informatie uit 
het kind-volgsysteem een voortgangsgesprek met 
de ouders. Wanneer er reden is om een dergelijk 
voortgangsgesprek vaker te houden, bijvoorbeeld 
bij zorg over de ontwikkeling van het kind, kan de 
frequentie verhoogd worden. 
Via informatie op de prikborden van de locaties en 
via brieven op naam worden de ouders op de 
hoogte gehouden van de activiteiten, die in het 
kader van de VVE-thema’s, voor de kinderen 
worden georganiseerd.  Regelmatig worden de 
ouders betrokken bij de activiteiten of 

uitgenodigd voor kijk/meedoe-ochtenden of – middagen. En natuurlijk organiseert de 
oudercommissie jaarlijks een ouder-informatieavond. 
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2.2 Tevredenheid ouders 

 
Doel: 
De mening van ouders wordt serieus genomen. Er wordt naar openheid en duidelijkheid 
over het werk met de peuters gestreefd. 

 
Resultaat: 
Bij het laatste tevredenheidsonderzoek van oktober 2018 bleken de meeste ouders zeer 
tevreden over de zorg en aandacht die de peuters krijgen van de pedagogisch medewerkers. 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek zal begin 2019 onderzocht worden 
of het mogelijk is om de openingstijden nog beter te laten aansluiten bij die van de 
omringende basisscholen. 

 
Reflectie: 
Het instrument oudertevredenheidsonderzoek werkt naar behoren en het volgende 
onderzoek wordt in het voorjaar van 2020 gehouden. 
 

 
Eén keer in de anderhalf jaar wordt de ouders gevraagd een oudertevredenheidsonderzoek in 
te vullen. Het laatste oudertevredenheidsonderzoek werd in oktober 2018 gehouden. 
 
Een greep uit de uitkomst van dit oudertevredenheidsonderzoek:  

• De meeste ouders zijn zeer tevreden over de zorg en aandacht die de peuters krijgen 
van de pedagogisch medewerkers; 

• Enkele ouders gaven aan wat meer behoefte te hebben aan een inhoudelijk gesprek 
over hoe hun peuter het doet op de groep; 

• Een enkele ouder zou graag een betere aansluiting qua openingstijden zien in 
combinatie met de naastgelegen basisschool; 

• Veel ouders gaven aan niet goed op de hoogte te zijn van wat de oudercommissie doet 
en welke ouders hun locatie vertegenwoordigen; 

• Een aantal ouders gaf voor hun locatie aan dat ze ontevreden zijn over het parkeren. 
Er zijn te weinig parkeerplaatsen, het is te druk, het is gevaarlijk, lastig te bereiken. 

 
Hun tevredenheid konden de ouders tot uitdrukking brengen in een cijfer en dit gaf een 
gemiddelde score van een 8,6.  
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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 hebben een adviserende rol bij bijvoorbeeld het 
vaststellen van de tarieven van de S.P.A. en het pedagogisch beleid, zij verlenen hand- en 
spandiensten in de groepen en organiseren jaarlijks een ouderavond.  
 
De taken van de oudercommissies worden vermeld op de website van de S.P.A. 

 
Reflectie: 
Het is in 2018 gelukt om voldoende ouders te vinden voor de oudercommissie van elke 
locatie. 
 

 
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.  
 
Via het informatiebord op elke locatie wordt de bekendheid met de oudercommissie bij de 
ouders vergroot. Ook worden de taken van de oudercommissie 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.  
 

Werving van nieuwe leden gebeurt via de “hulp 
bij activiteiten”-lijst, die elke ouder bij de start 
van de peuterperiode van zijn of haar kind 
ontvangt. Daarnaast worden bij een vacante 
plaats via de prikborden van de locaties en via 
brieven op naam ouders opgeroepen zich 
kandidaat te stellen voor de oudercommissie. 

 
 

 

http://www.peuterwerk-albrandswaard.nl/
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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 penningmeester heeft aangegeven zijn 
taken bij het 25-jarig jubileum van de S.P.A., in oktober 2019, te willen neerleggen. Het 
takenpakket van de penningmeester is omvangrijk en mede daarom zal het lastig worden om 
opvolging in de vorm van een vrijwilliger te vinden. Vooralsnog is het takenpakket van de 
penningmeester opgedeeld in twee vacatures: één voor personeelszaken en één voor de 
financiële zaken.  
 
De directeur heeft de dagelijkse leiding van de organisatie en is verantwoordelijk voor de 
kwaliteit van het peuterwerk en de locaties. Zij verzorgt tevens de administratie en werkt 
onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur.  
 
De pedagogisch medewerkers plus zijn naast hun werk in 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 stichting heeft vijftien 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers in vaste dienst. Het aantal gediplomeerde 
invalkrachten dat op basis van een 0-uren contract in 2018 in dienst was, bedraagt vier. Helaas 
ervaart ook onze organisatie momenteel dat het steeds moeilijker wordt om invalkrachten te 
vinden. 
 
Drie pedagogisch medewerkers vertegenwoordigen het personeel in de 
personeelsvertegenwoordiging. 
 
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. 
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3.1 Deskundigheidsbevordering 

 
Doel: 
Deskundige medewerkers zijn voorwaarde voor het leveren van de door de S.P.A. gewenste 
kwaliteit. Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen E.H.B.O. en BHV.  
 

Resultaat: 
Alle pedagogisch medewerkers hebben in 2018 de BHV-training en de E.H.B.O.-training 
gevolgd.  

 
Reflectie: 
De directeur heeft in 2018 een opleidingsbeleidsplan opgesteld voor de organisatie.  
 

 
✓ De medewerkers van de S.P.A. hebben in 2018 de verplichte jaarlijkse 

herhalingscursus EHBO gevolgd op 10 oktober. Alle pedagogisch medewerkers en ook 
de oproepkrachten namen hieraan deel. 
 

✓ De medewerkers van de S.P.A. hebben in 2018 de verplichte jaarlijkse 
herhalingscursus BHV gevolgd op 14 maart. Alle pedagogisch medewerkers en ook de 
oproepkrachten participeerden. 

 
✓ De pedagogisch medewerkers van de S.P.A. hebben op 19 januari 2018  een workshop 

over ouderparticipatie gevolgd; 
 

✓ Op 5 september 2018 hebben die medewerkers, die nog een certificaat taaltoets 3F 
moeten halen, een niveaubepalingstoets gedaan. 

 
Om een beter beeld te krijgen waar de behoeften liggen en om de daarmee gepaard gaande 
kosten beter te kunnen begroten heeft de directeur in 2018 een opleidingsbeleidsplan 

opgesteld. Via dit opleidingsbeleidsplan valt 
goed te inventariseren welke pedagogisch 
medewerkers nog niet voldoen aan het 3F 
taalniveau. Op 5 september 2018 hebben een 
aantal pedagogisch medewerkers de niveau-
bepalingstoets voor het taalniveau 3F via de 
organisatie voor taaltrainingen gedaan. Na 
deze toets bleek het vervolgtraject geheel 
anders dan door dit taaltrainingsinstituut was 
voorgelicht en uiteindelijk kon de directie niet 
anders dan de overeenkomst met deze 
organisatie annuleren. Een taaltraining via een 
andere aanbieder moet nog georganiseerd 
worden. 
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3.2 Tevredenheid medewerkers 
 

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”.  
 
Vanaf januari 2018 is de wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) van kracht 
geworden. Deze wet schrijft o.a. het gebruik van een erkend kind-volgsysteem voor en het 
regelmatig houden van voortgangsgesprekken met ouders. Deze nieuwe taken zijn 
ingevoerd en brengen ook extra werk voor de pedagogisch medewerkers met zich mee. 
Hiertegenover staat een beperkte vergoeding in uren. 

 
Reflectie: 
Kwaliteitsverbeteringen zoals de uitgebreidere overdracht naar het basisonderwijs en het 
werken met VVE-thema’s op de groepen hebben gaandeweg geleid tot een steeds groter 
beroep op de inzet van de pedagogisch medewerkers zonder dat er ruimte was om hier 
voldoende tijd voor toe te kennen. Het bestuur 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 tevredenheidonderzoek 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” 
en “hoge werkdruk”. 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.  
De wet IKK heeft voor de pedagogisch 
medewerkers nieuwe taken en extra werk met zich 
meegebracht. Op bestuurlijk niveau is de S.P.A. in 
gesprek gegaan met de gemeente om naar 
mogelijkheden te zoeken om dit extra werk aan de 
medewerkers te kunnen vergoeden en dit is in 
beperkte vorm gelukt. Dit alles blijft daarom de 
aandacht van bestuur en directie houden. 
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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 2018 was het ziekteverzuimpercentage binnen de S.P.A. als volgt:  
Het kortdurend ziekteverzuimpercentage (1-8 dagen) was 1,35%  
Het middellang ziekteverzuimpercentage (8-42 dagen) was 0% 
Het langdurend ziekteverzuimpercentage was 14%. Onder langdurend ziekteverzuim worden 
die ziektegevallen gerekend, die langer dan 42 dagen duren.  
Helaas waren 2 werknemers langdurig ziek. De kosten aan wettelijke verplichtingen zoals het 
vervangen van deze personeelsleden, het uitvoeren van een arbeidsdeskundig onderzoek, de 
begeleiding in het tweede spoor en het aanvragen van een deskundig oordeel bij het UWV, 
waren een grote aanslag op de reserves van de organisatie. 
 
In 2017 was het 
ziekteverzuimpercentage 
binnen de S.P.A. als volgt:  
Het kortdurend ziekte-
verzuimpercentage (1-8 
dagen) was 0,6%.  
Het middellang ziekte-
verzuimpercentage (8-42 
dagen) was 0,0% 
Het langdurend ziekte-
verzuimpercentage was 
5,0%. Onder langdurend 
ziekteverzuim worden die 
ziektegevallen gerekend, 
die langer dan 42 dagen 
duren.  
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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 penningmeester van 
het bestuur heeft aangegeven dat hij bij het 25 jarig bestaan van S.P.A. in oktober 2019 gaat 
stoppen. 

 
Reflectie: 
De S.P.A. is actief op zoek naar een opvolger voor de penningmeester. De huidige functie is 
in twee vacatures opgesplitst, die van Personeelszaken en die van Financiële zaken. 
Wanneer er geen nieuwe opvolging wordt gevonden wordt, zal mogelijk een 
administratiekantoor het werk van de penningmeester moeten gaan verzorgen. In 2019 wil 
de S.P.A. een berekening maken welke meerkosten dit met zich mee zou brengen.  

 
 
Het bestuur van de stichting bestaat uit vier leden, te weten een voorzitter, een 
penningmeester, een secretaris en een algemeen lid.  
De procedure om lid van het bestuur te worden, is dat een kandidaat eerst een 
kennismakingsgesprek heeft met een aantal leden van het bestuur en de directeur. Wanneer 
dit gesprek positief verloopt neemt de kandidaat deel aan een aantal vergaderingen van het 
bestuur. Na deze proefperiode wordt besloten of de kandidaat definitief toetreedt tot het 
bestuur. Andersom kan de kandidaat na de proefperiode uiteraard ook besluiten of hij of zij 
wel definitief lid van het bestuur wil worden. 
 
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 vrijwilligersvacaturebank. Daarnaast worden mogelijk geschikte kandidaten actief 
benaderd. De bezetting van het bestuur en dan met name de taak van penningmeester is een 
kwestie van aanhoudende zorg. 
 

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 
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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. 
 

3.5.2 Pedagogisch medewerkers 
 

Doel: 
De S.P.A. streeft naar VVE-gediplomeerde medewerkers en naar voldoende goede 
invalkrachten. 

 
Resultaat: 
De S.P.A. had in 2018 vijftien gediplomeerde pedagogisch medewerkers in vaste dienst en 
vier invalkrachten. 
  

Reflectie: 
De S.P.A. streeft naar het minimumaantal van vier invalkrachten. Knelpunt is soms om dit 
aantal te halen. Dit hangt samen met de huidige economische situatie. We blijven zoeken 
naar een oplossing. 

 

 
De S.P.A. had in 2018 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 
regelen van praktische huisvestingsproblemen en dergelijke.  

 
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 
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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-urencontract in 2018 in 
dienst was, bedraagt vier.  
In verband met de wet Werk en Zekerheid 
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.  
 
De directeur heeft met elke medewerker in 2018 een functioneringsgesprek gehouden. In een 
enkel geval vonden extra evaluatiegesprekken plaats. Tijdens deze gesprekken was de 
werkdruk een terugkerend punt van gesprek op alle locaties. Mede door de invoering van het 
werken met een VVE-programma en door de vele kinderen in de groepen met zorg over hun 
ontwikkeling en het bijhouden van deze ontwikkeling in het kind-volgsysteem, ervaren de 
pedagogisch medewerkers een grote werkdruk.  
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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 2018 werd verspreid over vijf locaties peuterwerk aangeboden aan groepen van 
maximaal 14 of 15 peuters, en op 2 locaties waren dreumesgroepen. Het financieel 
resultaat bedroeg -/- € 21.241,00 

 
Reflectie: 
In de voorgaande jaren is de wet- en regelgeving voor het maximum aantal te plaatsen 
kinderen verhoogd. Om de werkdruk niet verder op te laten lopen en een hoge kwaliteit te 
kunnen blijven leveren, zouden we hier liever geen gebruik van maken. Gezien de financiële 
situatie ontkomen we hier echter niet aan. 
 

 
In 2018 had de Stichting Peuterwerk Albrandswaard vijf locaties met peutergroepen, te 
weten: 
 

✓ De Blokkendoos in Poortugaal-Zuid met drie groepen van 15 peuters;  
 
 

✓ Ghijs in Rhoon-Centrum met drie peutergroepen van 15 peuters;  
 

✓ Pinokkio in Poortugaal-Noord met twee peutergroepen van 14 peuters;  
 
 

✓ Tinkerbell in Rhoon-Zuid met twee peutergroepen van 14 peuters en een 
dreumesgroep;   
 

✓ De Speeldoos in Rhoon-Portland met zes peutergroepen van 15 
peuters en een dreumesgroep.   

 
De locaties liggen verspreid over Albrandswaard. Hierdoor is het peuterwerk voor ouders goed 
bereikbaar. Alle locaties zijn gehuisvest in een basisschool of nabij een basisschool. De lijnen 
met de leerkrachten van de basisscholen zijn hierdoor kort. Men weet elkaar steeds beter te 
vinden voor de overdracht van een peuter, maar ook om samen te werken aan hetzelfde 
thema. Daarnaast vindt men elkaar ook op praktisch terrein. Ouderavonden of cursussen 
worden bijvoorbeeld gegeven in de aula’s van de basisscholen.  
 
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 
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peutergroepen sluiten zoveel als mogelijk 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.  
 
Op drie locaties worden maximaal 15 peuters geplaatst. De wet op de Kinderopvang schrijft 
voor dat per peuter 3,5 m2 groepsruimte beschikbaar moet zijn en dat betekent dat er op 
deze drie locaties maximaal 16 kinderen in een groep geplaatst zouden mogen worden.  
Op de andere twee locaties worden maximaal 14 peuters geplaatst. Gezien de afmetingen van 
de groepsruimte zou dit 15 kinderen kunnen zijn. Eind 2018 is deze aanpassing verwerkt in het 
Landelijk Register Kinderopvang en er worden nu met regelmaat 16 respectievelijk 15 
kinderen geplaatst. In ditzelfde register is elke locatie als VVE aanbieder ingeschreven. 
 
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. Passend bij de Wet op de Kinderopvang werden in 2018 maximaal 10 dreumesen per 
dreumesgroep geplaatst.  
 
Het dreumes- en peuterwerk wordt veertig weken van het jaar aangeboden. De overige twaalf 
weken van het jaar is de opvang gesloten vanwege vakanties en wordt het vakantierooster 
van de basisscholen in Albrandswaard gevolgd.  
 
In 2018 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.  
 

4.1 Bezetting peutergroepen 
 

Doel: 
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard realiseert de S.P.A. 
op vijf locaties in Albrandswaard peutergroepen en streeft daarbij naar een zo goed 
mogelijke bezetting van deze peutergroepen. 

 
Resultaat: 
In 2018 heeft de S.P.A. 16 peutergroepen gerealiseerd en in totaal 313 peuters in deze 
groepen opgevangen. 

 
Reflectie: 
De S.P.A. streeft ook in 2019 naar een goede bezetting van alle peutergroepen. We 
ontkomen daarbij niet aan invloeden als het pas na een langere vakantie starten op de 
peutergroep of het voortijdig beëindigen van de plaatsing voor een langere vakantie, 
waarmee ouders zichzelf ouderbijdrage willen besparen. 

 

 
In 2018 had de S.P.A. zestien peutergroepen. In verband met het middagslaapje dat de meeste 
kinderen van onze doelgroep nog houden, draaien de meeste groepen op de ochtend.  

http://www.peuterwerk-albrandswaard.nl/
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Op locatie De Blokkendoos in Poortugaal-Zuid wordt met twee ochtend / ochtend groepen en 
één ochtend / middag groep gewerkt: 
Groep Paars, maandagmorgen en woensdagmorgen; 
Groep Oranje, dinsdagmorgen en donderdagmorgen; 
Groep Blauw, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen. 
 
Op locatie Ghijs in Rhoon-Centrum wordt met twee ochtend / ochtend groepen en één 
ochtend / middag groep gewerkt: 
Groep Bruin, maandagmorgen en donderdagmorgen; 
Groep Wit, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen; 
Groep Roze, maandagmiddag en woensdagmorgen. 
 
Op locatie Pinokkio in Poortugaal-Noord wordt met twee ochtend / ochtend groepen 
gewerkt: 
Groep Goud, maandagmorgen en woensdagmorgen; 
Groep Brons, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen. 
 

 
 
Op locatie Tinkerbell in Rhoon-Zuid wordt met twee ochtend / ochtend groepen gewerkt: 
Groep Gieltje, maandagmorgen en donderdagmorgen; 
Groep Peter Pan, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen. 
Op woensdagmorgen draait op Tinkerbell dreumesgroep Pip. 
 
Op locatie De Speeldoos in Rhoon-Portland zijn twee groepsruimtes en wordt met drie 
ochtend / ochtend groepen gewerkt en met drie ochtend / middag groepen: 
Groep Pino, maandagmorgen en donderdagmorgen; 
Groep Bert&Ernie, maandagmorgen en donderdagmorgen; 
Groep Oscar, woensdagmorgen en vrijdagmorgen; 
Groep Elmo, maandagmiddag en woensdagmorgen; 
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Groep Koekiemonster, dinsdagmorgen en donderdagmiddag; 
Groep Ieniemienie, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen. 
Op dinsdagmorgen draait op De Speeldoos dreumesgroep Woezel. 
 
In 2018 maakten 313 peuters gebruik van één van de vijf locaties.  
Hiervan maakten 210 peuters gebruik van een standaard peuterplaats. Dit is 67,1% van het 
totaal aantal peuters dat in 2018 gebruik maakte van het peuterwerk. 
Hiervan maakten 103 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 32,9% van 
het totaal aantal peuters dat in 2018 gebruik maakte van het peuterwerk. 
 
Aantal peuters dat in 2018 gebruik maakte van het peuterwerk: 
 

 totaal aantal peuters standaard plaatsen gesubsidieerde plaatsen 

De Blokkendoos                 57                  34                   23 

Ghijs                 60                  42                   18 

Pinokkio                 43                  28                   15 

Tinkerbell                 42                  34                     8 

De Speeldoos               111                  72                   39 
totaal generaal               313                210                 103 

 
In 2017 maakten 340 peuters gebruik van één van de vijf locaties.  
Hiervan maakten 218 peuters gebruik van een standaard peuterplaats. Dit is 64,1% van het 
totaal aantal peuters dat in 2017 gebruik maakte van het peuterwerk. 
Hiervan maakten 122 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 35,9% van 
het totaal aantal peuters dat in 2017 gebruik maakte van het peuterwerk. 
 
In 2018 kwamen 47 peuters meer dan twee keer per week naar de peuteropvang. Hierbij zijn 
de kinderen die een extra dagdeel op een VVE-plaats in de groep kwamen niet meegerekend. 
Voor het aantal peuters op een VVE-dagdeel wordt verwezen naar 4.3 van dit jaarverslag. 
 
Aantal peuters dat in 2018 meer dan twee dagdelen per week naar de peutergroep kwam: 

 

 totaal aantal peuters standaard plaatsen gesubsidieerde plaatsen 

De Blokkendoos                   6                     4                      2 

Ghijs                 13                     9                      4 

Pinokkio                   9                     4                      5 

Tinkerbell                   3                     3                      0 

De Speeldoos                 16                     7                      9 
totaal generaal                 47                   27                    20 

 
 

4.2 Bezetting dreumesgroepen 
 

Doel: 
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard realiseert de S.P.A. 
dreumesgroepen op twee locaties en streeft daarbij naar een zo volledig mogelijke 
bezetting van de dreumesgroepen. 
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Resultaat: 
In 2018 heeft de S.P.A. twee dreumesgroepen gerealiseerd met een gemiddelde bezetting 
van 93%. Per groep werden maximaal 10 dreumesen geplaatst. 

 
Reflectie: 
Via het netwerk, de website van de S.P.A. en stukjes in De Schakel worden ouders attent 
gemaakt op deze groepen. 

 
 
In 2018 kwam op locatie Tinkerbell, in het kader van de brede school activiteiten, een 
dreumesgroep bijeen. Gedurende 2018 werd deze dreumesgroep 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 2018 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.  
 
Dreumesgroep Pip 

Maanden Bezetting aantal 
kinderen 2018 

Bezettings-
percentage 
2018 

Bezetting aantal 
kinderen 2017 

Bezettings-
percentage 
2017 

Januari 10 100 10 100 

Februari 10 100 10 100 

Maart 10 100   9   90 

April 10 100   8   80 

Mei 10 100   7   70 

Juni 10 100   8   80 

Juli 10 100 10 100 

Augustus   9   90 10 100 

September 10 100 10 100 

Oktober 10 100 10 100 

November   9   90 10 100 

December   8   80 10 100 
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Aantal dreumesen groep Pip 2018 

Deelname  
minder dan 6 weken 

Deelname  
6 tot 12 weken 

Deelname 
12 tot 18 weken 

Deelname  
meer dan 18 weken 

6 dreumesen 6 dreumesen 12 dreumesen 6 dreumesen 

 
Aantal dreumesen groep Pip 2017 

Deelname  
minder dan 6 weken 

Deelname  
6 tot 12 weken 

Deelname 
12 tot 18 weken 

Deelname  
meer dan 18 weken 

1 dreumes 4 dreumesen 12 dreumesen 7 dreumesen 

 
 
 
 
Dreumesgroep Woezel   

Maanden Bezetting aantal 
kinderen 2018 

Bezettings-
percentage 
2018 

Bezetting aantal 
kinderen 2017 

Bezettings-
percentage 
2017 

Januari 10 100 10 100 

Februari 10 100 10 100 

Maart 10 100   9   90 

April   9   90   9   90 

Mei   7   70 10 100 

Juni   9   90 10 100 

Juli   8   80 10 100 

Augustus   6   60 10   100 

September 10 100 10 100 

Oktober   8   80 10 100 

November 10 100 10 100 

December 10 100 10 100 

 
Aantal dreumesen groep Woezel 2018 

Deelname  
minder dan 6 weken 

Deelname  
6 tot 12 weken 

Deelname 
12 tot 18 weken 

Deelname  
meer dan 18 weken 

8 dreumesen 6 dreumesen 14 dreumesen 3 dreumesen 

 
Aantal dreumesen groep Woezel 2017 

Deelname  
minder dan 6 weken 

Deelname  
6 tot 12 weken 

Deelname 
12 tot 18 weken 

Deelname  
meer dan 18 weken 

4 dreumesen 12 dreumesen 8 dreumesen 8 dreumesen 

 
In 2018 is op dreumesgroep Pip een bezettingspercentage van 96,7% gehaald. In 2018 is op 
dreumesgroep Woezel een bezettingspercentage van 89,2% gehaald. Voor beide 
dreumesgroepen tezamen is het bezettingspercentage 93%. 
 
De dreumesgroep wordt merkbaar door ouders als een welkome voorbereiding van de 
peutergroep ervaren. In de praktijk is ook gebleken dat, naast belangrijk voor de dreumesen, 
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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.  
 
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 2018 kwamen 47 peuters een extra keer per week naar de peuteropvang via VVE-
plaatsing. 

 
Reflectie: 
De S.P.A. zal alert zijn en blijven op kinderen die achterblijven of voorlopen in hun 
ontwikkeling en hen inbrengen in het voorschools ZAT zodat zij extra ondersteuning krijgen 
via bijvoorbeeld VVE-plaatsing. 

 
 
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 de 
wijkteams, logopedisten of de 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 Voor- 
en 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 kunnen kinderen van 
kinderdagverblijven voor extra ondersteuning ook geplaatst worden in de peutergroepen van 
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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 2018 kwamen 47 peuters een extra keer per week naar de peuteropvang via VVE-plaatsing. 
Hiervan kwamen 14 kinderen zelfs twee keer extra per week naar de peuteropvang via VVE-
plaatsing.  
 
Het aantal peuters dat in 2018 op een extra VVE-dagdeel naar de peutergroep kwam: 

 totaal aantal peuters standaard plaatsen gesubsidieerde plaatsen 

De Blokkendoos                 21                  3                18 

Ghijs                   4                  2                  2 

Pinokkio                   4                  3                  1 

Tinkerbell                   4                  1                  3 

De Speeldoos                 14                  6                  8 
totaal generaal                 47                15                32 

 
Interessant is om per locatie en het aantal groepen te bekijken wat het percentage aan VVE-
kinderen is. Daarbij moet worden aangetekend dat naast de VVE-kinderen er zeker nog meer 
kinderen extra zorg en ondersteuning nodig hebben, maar dat dit niet altijd een VVE-plaatsing 
betekent. 
 
Het percentage aantal peuters dat in 2018 op een extra VVE-dagdeel naar de peutergroep kwam in verhouding tot het totaal 
aantal peuters van die locatie: 

 totaal aantal peuters 
geplaatst op een VVE-
dagdeel 

totaal aantal peuters 
maximaal geplaatst op die 
locatie 

Percentage geplaatste VVE-
doelgroepkinderen 

De Blokkendoos                 21                45                46,6 

Ghijs                   4                45                  8,9 

Pinokkio                   4                28                14,3 

Tinkerbell                   4                28                14,3 

De Speeldoos                 14                90                15,6 
totaal generaal                 47              236                19,9 
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Uit het voorgaande overzicht blijkt dat in 2018 vooral op locatie De Blokkendoos in Poortugaal 
een groot aantal VVE-doelgroepkinderen geplaatst zijn. Dit valt te verklaren doordat 
doelgroepkinderen in grote mate kinderen van statushouders zijn en het feit dat in de 
omgeving van De Blokkendoos veel statushouders gehuisvest zijn. 
 

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: 
2018 is afgesloten met een negatief resultaat. Van de medewerkers wordt meer inzet 
gevraagd dan tot uitdrukking komt in hun arbeidsovereenkomst.  
 
In 2018 waren twee pedagogisch medewerkers langdurig ziek. Hun vervanging op de groep 
bracht dusdanig veel kosten met zich mee, dat het boekjaar 2018 helaas met negatief 
resultaat moest worden afgesloten. Dergelijke kosten waren niet voorzien en waren niet in 
de begroting opgenomen. 
 

Reflectie: 
Het boekjaar 2018 is met een negatief resultaat afgesloten.  
 
De extra subsidieaanvraag voor 2018 voor invoering van een kind-volgsysteem volgens de 
wet IKK is gehonoreerd. Daarbij moet worden aangetekend dat de minimale aanvraag 
gehonoreerd is. De huidige kwaliteit kan echter nog steeds niet gewaarborgd worden, 
wanneer er geen oplossing komt voor het structureel onbetaald overwerken. Dit blijft een 
punt van zorg. 
 

 
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 2018 in 12 gelijke maandelijkse bedragen in 
rekening gebracht.  
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Het bestuur streeft ernaar dat het peuterwerk bereikbaar blijft voor alle ouders in 
Albrandswaard. Voor 2018 is de verhoging van de tarieven beperkt tot 2,6% van de tarieven 
voor 2017.  
 
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. 
 
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. Sinds 2013 organiseren de teams van elke 
locatie activiteiten rondom de VVE-methode Doe meer met Bas. Het organiseren van deze 
thema’s levert extra werk voor de pedagogisch medewerkers op. In 2018 is de Wet IKK 
ingegaan en moest er op de groepen gewerkt gaan worden met een kind-volgsysteem en werd 
het mentorschap ingevoerd en worden nu regelmatig voortgangsgesprekken gehouden met 
de ouders van elke peuter. Het extra werk dat de pedagogisch medewerkers hebben door het 
gebruik van dit kind-volgsysteem wordt in beperkte mate vergoed. Bovengenoemde 
werkzaamheden zijn wel van essentieel belang om professioneel werk te kunnen leveren.  
 
Aan allerlei werkvelden worden steeds meer eisen gesteld, zo ook aan het peuterwerk. Het 
doel van de S.P.A. is 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.  
 
De belangrijkste kostenpost bij de S.P.A. betreft de personele lasten. Andere kosten betreffen 
de kosten voor huisvesting, organisatiekosten en activiteitenkosten. Voor de kosten voor 
huisvesting wordt verwezen naar het volgende hoofdstuk. Regelmatig wordt de jaarbegroting 
vertaald naar periodebudgetten, welke worden vergeleken met de financiële realisatie. Voor 
2018 kan worden gesteld dat de stichting de werkzaamheden helaas niet binnen de kaders 
van de begroting heeft kunnen uitvoeren. De grootste oorzaak is eerder in dit verslag 
beschreven. 
 
 

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 2018 is voor locatie Ghijs andere huisvesting gevonden. Echter, de huur voor locatie De 
Speeldoos is per januari 2020 opgezegd door de verhuurder. Voor deze locatie zal hopelijk 
in 2019 passende huisvesting gevonden worden. 
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Alle locaties zijn gehuisvest in een basisschool behalve locatie De Speeldoos. Deze locatie is 
momenteel gehuisvest naast de basisscholen. 
 

Reflectie: 
De S.P.A. heeft in 2018 alles in het werk gesteld om tot een oplossing van het 
huisvestingsprobleem te komen. Nieuwe huisvesting voor locatie De Speeldoos heeft hoge 
prioriteit. 
 

 
Alle locaties voor het peuterwerk zijn naar volle tevredenheid gehuisvest. De diverse locaties 
van de S.P.A. liggen 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.  
 
In 2018 werd bekend dat de verhuurder van locatie De Speeldoos het huurcontract per januari 
2020 wil ontbinden. De S.P.A. is in goed overleg met de gemeente Albrandswaard en met de 
besturen van de basisscholen in Portland op zoek naar vervangende huisvesting en hoopt deze 
te vinden in de nabijheid van deze basisscholen. 
  
De Speeldoos is nu nog 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. 
Ghijs is gehuisvest in christelijke basisschool Julianaschool in Rhoon-Centrum. 
Pinokkio is ondergebracht naast de openbare basisschool Valckesteijn in Poortugaal-Noord. 
De Blokkendoos is gehuisvest in christelijke basisschool De Parel in Poortugaal-Zuid.  
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.  
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 2018 minimaal één keer 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.  Toekomst 
 

 
Doel: 
Als professionele VVE-organisatie volgt de S.P.A. de landelijke ontwikkelingen. 
 

Resultaat: 
Met ingang van 1 januari 2018 voldoet de S.P.A aan de landelijke regels van de Wet IKK 
(Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). 
 
Vanaf 1 maart 2018 is het Personenregister Kinderopvang ingevoerd. 
 
Per januari 2019 dient de organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker / VVE-coach in 
dienst te hebben.  
Per juli 2019 zullen die medewerkers, die nog geen taalniveau 3F certificaat bezitten, dit 
behaald moeten hebben. 
 

Reflectie: 
In het tweede halfjaar 2018 is de S.P.A. op zoek gegaan naar een pedagogisch 
beleidsmedewerker / VVE-coach zodat per 1 januari 2019 aan de kwaliteitseisen van de wet 
IKK voldaan wordt.  
 
S.P.A. zal een taaltraining 3F organiseren. 
 

 
In januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang in werking getreden. 
 
In dit jaarverslag is al diverse keren deze wet IKK genoemd. In dit hoofdstuk is opgenomen 
welke gevolgen deze wet voor de S.P.A. heeft. 
 

5.1.1 Ontwikkeling kind centraal 

Het pedagogisch beleids- en werkplan van de vijf locaties is aangepast. De ontwikkeling van 
het kind is centraal komen te staan. Elk kind heeft een eigen mentor gekregen. Deze mentor 
werkt op de groep van het kind en is het aanspreekpunt voor de ouder. Via een kind-
volgsysteem wordt de ontwikkeling van het kind door de mentor gemonitord. Periodiek zal de 
mentor de ontwikkeling van het kind met de ouders bespreken. In het pedagogisch 
beleidsplan is opgenomen hoe dit bij de S.P.A. gebeurt en wat de S.P.A. onder periodiek 
verstaat. Dergelijke periodieke gesprekken zullen buiten groepstijd plaats vinden en zullen 
gevolgen hebben voor de werktijden van de pedagogisch medewerkers. 
 

5.1.2 Veiligheid en Gezondheid 

De documenten Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van elke locatie zijn vervangen door 
een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleidsplan. Hierin staat hoe, samen met pedagogisch 



31 
 

medewerkers, invulling wordt gegeven aan het beleid en hoe dit beleidsplan actueel blijft. 
Hierin is o.a. opgenomen: 

• Een concrete beschrijving van de risico’s bij de opvang waarbij wordt ingegaan op de 
voornaamste risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen, op het risico 
op grensoverschrijdend gedrag van medewerkers en anderen inclusief het vierogen-
principe; 

• Een plan van aanpak voor deze risico’s; 

• Beschrijving van hoe tussentijdse evaluaties inzichtelijk zijn voor medewerkers en 
ouders; 

• Beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met de risico’s 
met beperkte gevolgen. 

 

5.1.3 Personeel en professionaliteit 

Elke organisatie voor kinderopvang is verplicht vanaf 1 januari 2019 een pedagogisch 
beleidsmedewerker te hebben. Deze zal moeten zorgen voor ‘coaching on the job’ van de 
pedagogisch medewerkers en voor ontwikkeling en implementatie van het pedagogisch 
beleid. De norm voor het minimaal aantal uren inzet van deze medewerker: 

• Voor elke van de vijf locaties van de S.P.A. 50 uur per jaar voor beleidsontwikkeling en 
implementatie; 

• Per Fte (=werktijdfactor) per pedagogisch medewerker 10 uur per jaar ‘coaching on 
the job’. 

In de tweede helft van 2018 is de S.P.A. actief op zoek gegaan naar een pedagogisch 
beleidsmedewerker / VVE-coach. Op enig moment was een geschikte kandidaat gevonden, 
haar huidige werkgever had echter bezwaar tegen haar nevenfunctie. Hierdoor kon zij niet in 
dienst komen en werd de vacature per januari 2019 nog niet vervuld.  
 
Voor de ontwikkeling en het op peil houden van het kennisniveau van pedagogisch 
medewerkers, zetten kinderopvangorganisaties in op opleiding en kennisverbreding. Zij 
moeten daarom beschikken over een opleidingsplan, waarin wordt aangegeven hoe de 
ontwikkeling van de medewerkers wordt ondersteund. 
Voor de pedagogisch medewerkers komt er een verplichte taal-eis: mondelinge 
taalvaardigheid op taalniveau 3F. Deze taal-eis gaat per juli 2019 in. 
Elke organisatie zal ook moeten beschrijven hoe pedagogisch medewerkers in opleiding 
begeleid worden en wat zij in elk opleidingsjaar doen. 
 

5.1.4 Toezicht en handhaving 

Toezicht en handhaving door de GGD-inspectie gaat veranderen. De GGD-inspectie zal samen 
met de houder het pedagogisch handelen observeren. Tot nu observeerde de GGD alleen en 
kreeg de houder van het kindercentrum de mogelijkheid om zijn of haar zienswijze te 
vermelden in het inspectierapport. Het oordeel van de GGD zal ook, in tegenstelling tot de 
huidige situatie, openbaar worden en zo een kwaliteitsoordeel worden. 
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5.2 Personenregister Kinderopvang 

Sinds 1 maart 2013 worden vaste medewerkers in de kinderopvang continu gescreend. Per 
1 maart 2018 is deze continue screening uitgebreid naar alle personen in de kinderopvang die 
een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig hebben. Hiervoor moet iedereen zich inschrijven 
in het Personenregister Kinderopvang zoals: 

• Vaste medewerkers; 

• Tijdelijke medewerkers als stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers; 

• Houders en bestuurders; 

• Kantoorpersoneel dat toegang heeft tot gegevens van de kinderen; 

• Personen die structureel aanwezig zijn op een opvanglocatie. 
Onder structureel aanwezig wordt verstaan dat de betreffende persoon minstens één keer 
per drie maanden minimaal een half uur tijdens opvanguren aanwezig is op de opvanglocatie. 
De S.P.A. heeft zich aangesloten bij dit Personenregister Kinderopvang en bedoelde personen 
zijn gekoppeld aan de organisatie. 
 

5.3 Algemene Verordening Gegevensbescherming 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is op 25 mei 2018 van kracht geworden. 
Deze Europese verordening vervangt de nationale wetgeving op het gebied van privacy. De 
privacywetgeving is hiermee strenger geworden en naar verwachting zal de handhaving ook 
strenger worden. Een belangrijk principe is dat een organisatie vooraf moet aantonen dat ze 
de privacy goed geregeld heeft.  
Voor de S.P.A. betekent dit dat alle medewerkers weten wat de AVG voor de praktijk van het 
werken met jonge kinderen, hun ouders en voor contact met derden over de kinderen 
inhoudt. Ons beleid is hierop aangepast. 
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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. Vanaf 2018 gebruikt de S.P.A. een kind-volgsysteem en worden 
de bevindingen hiervan met regelmaat met ouders besproken. De S.P.A. ziet het behalen van 
een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau van het peuterwerk als een opdracht van de gemeente 
Albrandswaard. Hoe het vele meerwerk in eigen tijd voor de pedagogisch medewerkers 
mogelijk meer naar werkelijkheid vergoed kan worden en de grote werkdruk die de 
pedagogisch medewerkers ervaren, blijven punten van aandacht voor het bestuur en de 
directie. 
 
Volgens de wet IKK hoort de S.P.A. per januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker / 
VVE-coach te hebben. Eind december 2018 was deze vacature nog niet vervuld. Dit heeft de 
aandacht. 
 
Volgens dezelfde wetgeving horen alle medewerkers van een VVE-organisatie per juli 2019 in 
het bezit te zijn van het taalcertificaat 3F. Door miscommunicatie met een 
taaltrainingsinstituut was dit eind 2018 nog niet geregeld. Ook dit heeft de aandacht. 
 
De huisvesting van De Speeldoos behoeft de grootst mogelijke aandacht. De S.P.A. hoopt 
vervangende huisvesting in of dichtbij de basisscholen in Portland in de loop van 2019 te 
kunnen realiseren. 
 
Het bestuur heeft als belangrijke doelstelling voor 2019 het waarborgen van de continuïteit 
door het aantrekken van nieuwe bestuursleden, waaronder opvolging van de huidige 
penningmeester in de vorm van een bestuurslid Personeelszaken en een bestuurslid 
Financiële Zaken. Mochten voor deze functies geen vrijwilligers gevonden worden, dan zal het 
bestuur naar een andere oplossing moeten gaan zoeken.  
 
In mei 2018 kreeg de gemeente Albrandswaard een nieuwe wethouder voor de portefeuille 
educatie, de heer M. Heezen. In de optiek van de S.P.A. was de samenwerking met de nieuwe 
wethouder evenals met de gemeenteambtenaar in 2018 goed. De S.P.A. heeft deze 
samenwerking als open en prettig ervaren en zet deze graag zo voort. 
 
Op 14 oktober 2019 bestaat de Stichting Peuterwerk Albrandswaard 25 jaar. Wij hopen dit 
jubileum feestelijk te kunnen vieren!  
 
Stichting Peuterwerk Albrandswaard 
Poortugaal, maart 2019   
 


