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Jaarverslag 2019
Inleiding
De directie van de Stichting Peuterwerk Albrandswaard biedt u, onder de
eindverantwoordelijkheid van het bestuur, met genoegen het jaarverslag over 2019 aan.
In dit jaarverslag wordt verslag gedaan van de voortgang en uitvoering van de activiteiten
binnen de stichting in 2019 en daar waar mogelijk worden ook de behaalde resultaten en
benodigde reflecties benoemd. De tabellen geven de kern weer van elke paragraaf.
In 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) ingegaan. De gevolgen van deze
wet voor S.P.A. in 2019 worden beschreven in dit jaarverslag. In afwachting van de toekenning
van de daarvoor ingediende subsidieaanvragen, kon S.P.A. niet aan alle wettelijke eisen
voldoen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 5.1.3.
Het jaar 2019 werd op de valreep afgesloten met de verhuizing van peuteropvang De
Speeldoos naar een nieuwe locatie in Portland. Ondanks dat tijdig bekend was dat het
huurcontract voor deze locatie door de verhuurder per 31 december 2019 was opgezegd,
kostte het veel tijd om een nieuwe plek voor De Speeldoos te realiseren. In de kerstvakantie
werd er verhuisd naar De Knip 1, waar De Speeldoos twee mooie groepsruimtes heeft
gekregen.
Zowel de besturen en/of directies van de basisscholen in Albrandswaard als Stichting
Peuterwerk Albrandswaard zien de meerwaarde van elkaars werk en streven naar een
nauwere samenwerking. Daarbij vormt het onttrekken van de lokalen van het peuterwerk aan
onderwijsbestemming ook onderwerp van gesprek. Hierover willen wij graag het gesprek
aangaan met de gemeente.
Op 14 oktober 2019 vierde S.P.A. het 25-jarig jubileum. Hoe dit jubileum met ouders en
medewerkers gevierd werd, kunt u lezen in hoofdstuk 5.3.
Dit jaarverslag is zo beknopt mogelijk gehouden. Desgewenst geeft de directie u graag een
toelichting of uitleg.

Janneke Timmer
Directeur
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1. Stimuleren ontwikkeling peuters
Doel:
S.P.A. vindt het hoogwaardig stimuleren van de ontwikkeling van peuters van groot belang.
Resultaat:
We stimuleren de ontwikkeling goed en blijven alert op nieuwe ontwikkelingen.
Reflectie:
We blijven alert op nieuwe ontwikkelingen om steeds hoog niveau te blijven bieden.

De gemeente Albrandswaard heeft met de Stichting Peuterwerk Albrandswaard een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten om op de vijf locaties van 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. S.P.A. heeft 2 dreumesgroepen en 15 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 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.
Resultaat:
Op elke locatie van 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,
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.
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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 basisschoolcarrière.
S.P.A. wil elke peuter, ongeacht de achtergrond
van het kind, optimale voorschoolse educatie
bieden.
In de peutergroepen van S.P.A. wordt gewerkt
met de VVE-methode “Doe meer met Bas”. De
peuters wordt een gevarieerd educatief
programma aangeboden. 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. S.P.A. is in
gesprek gegaan met de verschillende basisscholen met als doel de samenwerking te
intensiveren. De betrokken partijen zien de meerwaarde van elkaars werk en streven naar een
nauwere samenwerking. De voortgang van dit proces verschilt per basisschool en locatie voor
peuteropvang.

1.2 Doorgaande lijn
Doel:
Op de peutergroepen worden ontwikkelingsachterstanden bij de peuters tijdig
gesignaleerd.
Alle kinderen worden gevolgd in een kind-volgsysteem.
Resultaat:
Er worden bij peuters regelmatig ontwikkelingsachterstanden gesignaleerd, die vervolgens
worden aangepakt.
Reflectie:
S.P.A. werkt met een kind-volgsysteem en heeft hierdoor de ontwikkeling van de kinderen
in beeld.

S.P.A. heeft een professioneel kind-volgsysteem en elke peuter krijgt vanaf de start van het
spelen op de groep een mentor. 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
5

volgt de ontwikkeling van de peuter op de voet en noteert haar observaties in het kindvolgsysteem. 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, zgn. VVEkinderen, ook gewerkt in kleine kringen. Een groepje van drie of vier VVE-kinderen krijgt in
een kleine VVE-kring spelenderwijs allerlei activiteiten aangeboden en oefent zo extra met
voorbereidend rekenen, de kleuren of breidt zo de woordenschat uit.
In 2019 hebben de pedagogisch medewerkers 113 overdrachten peuter-kleuter opgesteld
voor peuters, die de peuteropvang in de loop van 2019 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 14 (12,4%) 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.
Wanneer het niet zeker is of een kind het
niveau van de basisschool aankan, wordt een HIA-overleg georganiseerd. HIA betekent
Handelingsgericht Integraal Arrangeren. Voor een dergelijk overleg worden alle bij het kind
betrokken partijen uitgenodigd door de toekomstige basisschool, zoals de peuteropvang,
RiBA, CJG, wijkteam, logopediste, fysiotherapeut, Auris of Kentalis en / of andere externe
organisaties. Met elkaar wordt bekeken of de basisschool de passende vervolgstap is.
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Gemaakte overdrachten peuter-kleuter in 2019:
totaal aantal peuters

De Blokkendoos

standaard plaatsen

gesubsidieerde
plaatsen

‘warme’
overdrachten

23

12

11

5

19

13

6

2

14

10

4

1

18

14

4

1

39

21

18

5

113

70

43

14

3 groepen

Ghijs
3 groepen

Pinokkio
2 groepen

Tinkerbell
2 groepen

De Speeldoos
5 groepen
totaal generaal

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. 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 S.P.A. zijn
creatief en bedenken allerlei werkvormen om de
kinderen nieuwe dingen aan te bieden.
Op onze website www.peuterwerk-albrandswaard.nl kunt u per locatie onder ‘Nieuws’
voorbeelden van onze thema’s van de afgelopen periode vinden.
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In kleinere VVE-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.
De activiteiten, die met de VVE-kinderen wordt gedaan ter stimulering van hun ontwikkeling,
worden per dagdeel genoteerd in een activiteitenplanning.
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2. Ouders
2.1 Betrokkenheid
Doel:
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:
S.P.A. wil ouders actief blijven betrekken bij het peuterwerk en zal naar nieuwe middelen
hiervoor blijven zoeken.
De mentor van een kind houdt, wanneer de peuter 3 jaar wordt, een voortgangsgesprek
met de ouder. Wanneer het nodig is om vaker een gesprek met ouders te hebben, dan
gebeurt dit. Ook de ouder kan een gesprek met de pedagogisch medewerker aanvragen.

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.
9

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:
Naar aanleiding van de uitkomsten van het oudertevredenheidsonderzoek in oktober 2018
is in 2019 onderzocht of het mogelijk was om de openingstijden nog beter te laten
aansluiten bij die van de omringende basisscholen. De openingstijd van de vrijdagmorgen
van locatie Tinkerbell is om die reden aangepast.
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 volgende oudertevredenheidsonderzoek zal in januari 2020 worden gehouden.

2.3 Oudercommissies
Doel:
De ouders worden in de oudercommissies van 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 S.P.A. en het pedagogisch beleid. Daarnaast verlenen zij
hand- en spandiensten in de groepen en organiseren zij jaarlijks een ouderavond.
De taken van de oudercommissies worden vermeld op de website van S.P.A.
Reflectie:
Het is in 2019 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 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
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de oudercommissie van elke locatie vermeld in het informatieboekje van de organisatie. Op
de website van 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. Ook gaan de
pedagogisch medewerkers het
gesprek hierover aan met
mogelijke geschikte ouders in
hun groepen. Zo proberen zij
door
middel
van
een
persoonlijke benadering ouders
te werven.
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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 zijn taken bij het 25-jarig jubileum van S.P.A., in oktober 2019,
neergelegd.
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 beleidsmedewerker / coach bewaakt het kwaliteitsniveau van het
pedagogisch beleid en draagt zorg voor de juiste uitvoering hiervan op de werkvloer. Zij coacht
de pedagogisch medewerkers in hun professionele ontwikkeling. Daarnaast adviseert zij de
pedagogisch medewerkers hoe zij het beste de kinderen met zorg over hun ontwikkeling
binnen de peutergroep kunnen begeleiden.
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 2019 in dienst was, bedraagt vier. Helaas
ervaart ook onze organisatie momenteel dat het steeds moeilijker wordt om invalkrachten
met de gewenste diploma’s te vinden.
Vier pedagogisch medewerkers
personeelsvertegenwoordiging.

vertegenwoordigen

het

personeel

in

de

De ouders van de vijf locaties behorend bij 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 S.P.A.
12

3.1 Deskundigheidsbevordering
Doel:
Deskundige medewerkers zijn voorwaarde voor het leveren van de door S.P.A. gewenste
kwaliteit. Alle medewerkers volgen jaarlijks trainingen E.H.B.O. en BHV.
Alle pedagogisch medewerkers hebben een VVE-certificaat en een certificaat taaltoets 3F.
Resultaat:
Alle pedagogisch medewerkers hebben in 2019 de BHV-training en de E.H.B.O.-training
gevolgd.
Eén invalkracht is niet in het bezit van een certificaat voor een VVE-methode en moet
hiervoor nog getraind worden.
Een aantal medewerkers moet nog de certificaat taaltoets 3F halen. In 2019 heeft S.P.A. bij
de gemeente een subsidieaanvraag ingediend voor de hieraan verbonden kosten.
Reflectie:
S.P.A. heeft een opleidingsbeleidsplan.
S.P.A. streeft ernaar dat alle pedagogisch medewerkers in bezit zijn van een certificaat voor
een VVE-methode en de taaltoets 3F.

✓ De medewerkers van S.P.A. hebben in 2019 de verplichte jaarlijkse herhalingscursus
EHBO gevolgd op 9 oktober. Alle pedagogisch medewerkers en ook de
oproepkrachten namen hieraan deel.
✓ De medewerkers van S.P.A. hebben in 2019 de verplichte jaarlijkse herhalingscursus
BHV gevolgd op 3 april. Alle pedagogisch medewerkers en ook de oproepkrachten
participeerden.
Om een beter beeld te krijgen waar de behoeften
liggen en om de daarmee gepaard gaande kosten beter
te kunnen begroten, heeft de directeur een
opleidingsbeleidsplan opgesteld.
Via dit opleidingsbeleidsplan valt bijvoorbeeld goed te
inventariseren welke pedagogisch medewerkers nog
niet voldoen aan het 3F taalniveau. Het afnemen van
deze taaltoets wordt georganiseerd zodra de
subsidieaanvraag hiervoor door de gemeente wordt
toegekend. (Dit gebeurde op 23 december 2019 en in
januari 2020 is de taaltoets 3F afgenomen.)
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Evenals dit in het onderwijs momenteel moeilijk is, is het ook in ons werkveld heel lastig om
gekwalificeerd personeel te vinden. Voor S.P.A. betekent dit het moeilijk vinden van
pedagogisch medewerkers op oproepbasis, die in het bezit zijn van een certificaat voor een
VVE-methode en van een certificaat voor de taaltoets 3F.
In 2019 werkte één oproepkracht bij S.P.A. zonder het certificaat voor een VVE-methode.
Vanwege de eerder genoemde lastige personele situatie, veroorzaakt door de lange
onzekerheid of er voor locatie De Speeldoos in Portland huisvesting gevonden zou worden,
kon S.P.A. geen investering doen in de VVE-opleiding van deze invalkracht. Wanneer er een
personele reorganisatie zou moeten plaatsvinden, zou deze medewerker immers haar werk
niet behouden. (Eind 2019 werd er op de valreep huisvesting voor De Speeldoos gevonden,
hierdoor kwam een eind aan de onzekere situatie van S.P.A. De bedoelde oproepkracht is in
januari 2020 gestart met de VVE-training.)

3.2 Tevredenheid medewerkers
Doel:
S.P.A. streeft naar tevreden medewerkers omdat dit de kwaliteit van het werk ten goede
komt.
Resultaat:
S.P.A. ontvangt van de medewerkers signalen dat de werkdruk hoog is: vooral in groepen
met meerdere kinderen met zorg over hun ontwikkeling.
S.P.A. gebruikt een erkend kind-volgsysteem en houdt regelmatig voortgangsgesprekken
met ouders. Deze nieuwe taken worden voorgeschreven door de Wet IKK (Innovatie
Kwaliteit Kinderopvang) en brengen meer werk voor de pedagogisch medewerkers met zich
mee.
Wanneer na de start in de peutergroep blijkt dat er zorg over de ontwikkeling van een
peuter is kan dit, vooral bij kinderen waarbij een complexe problematiek geconstateerd
wordt, veel extra werk voor de mentor van het kind betekenen.
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. Ook de werkdruk
in die groepen, waar meerdere VVE-kinderen met complexe problematiek zijn geplaatst, is
hoog.

S.P.A. kent geen tevredenheidonderzoek voor medewerkers. De directeur houdt met
regelmaat 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
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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.
Naast deze functioneringsgesprekken nemen medewerkers zelf het initiatief tot een gesprek
met de directeur, wanneer zij hier noodzaak toe voelen. Op haar beurt geldt dit ook voor de
directeur.
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. 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 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.
Zeker wanneer na de start in de peutergroep blijkt dat er zorg over de ontwikkeling van een
kind is, is het takenpakket en de werkdruk van de mentor groot. Denk hierbij aan:
•
Het inzichtelijk maken via een verslag, waarom de ontwikkeling van het kind zorg geeft
en waarom het extra ondersteuning nodig heeft.
•
Overleg met de pedagogisch beleidsmedewerker of de zorgcoördinator van het CJG met
dientengevolge buiten groepstijd een bespreking.
•
De zorg met ouders delen en hen regelmatig op de hoogte houden.
•
Na overleg met de ouders het kind aanmelden bij het voorschools Zorg- en Adviesteam.
Dit betekent zo goed mogelijk schriftelijk informatie verstrekken.
•
Wanneer het kind extra dagdelen VVE krijgt (en soms krijgt het helemaal geen VVE, maar
geeft de ontwikkeling toch reden tot extra overleg) moet de mentor vaker rapporteren
naar ouders, naar het voorschools ZAT (tussentijdse stand van zaken), naar externe
begeleiding en komt er ook externe begeleiding/hulpinstanties op de groep. Dit vraagt
dus veel tussentijdse rapportages en gesprekken in de periode dat het kind 2,5 jaar tot
4 jaar is.
•
Aan het eind van het traject kan de overdracht een “warme” overdracht worden of zelfs
een HIA-overleg. Alle betrokkenen moeten hierbij zo goed mogelijk geïnformeerd
worden.
S.P.A. constateert dat zeker de complexere problematiek voor een hogere werkdruk in de
peutergroep zorgt en van de mentor veel tijd en werk buiten de groepstijd om vraagt.

3.3 Verzuim
Doel:
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.
S.P.A. vindt als professionele organisatie goed werkgeverschap belangrijk.
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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. S.P.A. zoekt dan wel naar wat zij kan
doen.

In 2019 waren er helaas twee 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.
Per 1 mei 2019 werd de arbeidsovereenkomst met
één van deze werknemers ontbonden.

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 is bij het 25 jarig bestaan van S.P.A. in oktober 2019
afgetreden als bestuurslid. De penningmeester rondt de financiële administratie over 2019
af en zal de jaarrekening opstellen.
In 2019 is een nieuw bestuurslid gevonden met kennis van HR. Zij heeft de
salarisadministratie overgenomen van de penningmeester.
Reflectie:
S.P.A. heeft actief gezocht naar een opvolger voor de penningmeester. Het takenpakket van
de huidige penningmeester is in twee onderdelen opgesplitst: personeelszaken en
financiële administratie.
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In 2019 zijn de personeelszaken ondergebracht bij een nieuw lid van het bestuur. Begin
2020 is besloten dat de financiële administratie overgedragen zal worden aan een
administratiekantoor.

Het bestuur van de stichting bestond tot november 2019 uit vier leden, te weten een
voorzitter, een penningmeester, een secretaris en een algemeen lid. Daarna uit een voorzitter,
secretaris, lid HR en 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 S.P.A. en op de website van
de vrijwilligersvacaturebank. Daarnaast worden mogelijk geschikte kandidaten actief
benaderd.
Het takenpakket van de penningmeester was omvangrijk en mede daarom was het lastig om
opvolging in de vorm van een vrijwilliger te vinden. Het takenpakket van de penningmeester
is opgedeeld in twee pakketten: één voor personeelszaken en één voor de financiële zaken.
In 2019 is het gelukt om een vrijwillig bestuurslid met kennis van HR te vinden. Zij verzorgt nu
de salarisadministratie van S.P.A.
De penningmeester rondt de financiële administratie over 2019 nog af. Begin 2020 worden
deze taken overgenomen door een administratiekantoor.

3.5 Personeel
3.5.1 Directeur
Doel:
Teneinde 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.
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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 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 beleidsmedewerker / coach
Doel:
De Wet IKK schrijft voor dat onze organisatie met ingang van 2019 een pedagogisch
beleidsmedewerker / coach moet hebben.
Resultaat:
Om diverse redenen is het niet gelukt om deze functie in 2019 te vervullen.
Reflectie:
De pedagogisch beleidsmedewerker / coach is met ingang van januari 2020 aangesteld.

De Wet IKK schreef onze organisatie met ingang van 2019 voor om een pedagogisch
beleidsmedewerker / coach aan te stellen. Gedurende de sollicitatieprocedure voor deze
functie vond S.P.A. tot tweemaal toe een geschikte kandidaat. Echter, vanwege redenen
waarop S.P.A. geen invloed had, ging de aanstelling van deze beide kandidaten op het laatste
moment niet door. Een derde kandidaat is per januari 2020 gestart in deze functie. In 2019
had S.P.A. dus helaas geen pedagogisch beleidsmedewerker / coach binnen de organisatie.
De
aanstelling
van
een
pedagogisch
beleidsmedewerker / coach werd vertraagd door
de onzekere positie waarin S.P.A. terecht kwam,
vanwege de onduidelijkheid of er voor locatie De
Speeldoos in Portland vervangende huisvesting
gevonden zou worden. Wanneer dit niet gelukt
was, had het personeel van De Speeldoos op
onze andere locaties herplaatst moeten worden.
Om die reden was het risico, om een
arbeidsverbintenis met een pedagogisch
beleidsmedewerker aan te gaan, te groot en
moest S.P.A. ervoor kiezen de procedure te
bevriezen. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5.1.3. en
5.2.
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3.5.3 Pedagogisch medewerkers
Doel:
S.P.A. streeft naar VVE-gediplomeerde medewerkers en naar voldoende goede
invalkrachten.
Resultaat:
S.P.A. had in 2019 vijftien gediplomeerde pedagogisch medewerkers in vaste dienst en vier
invalkrachten.
Reflectie:
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 en de eisen van VVEdiploma en 3F certificaat, die ook gelden voor invalkrachten. We blijven zoeken naar
geschikte invalkrachten.

S.P.A. had in 2019 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 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 S.P.A. De directeur houdt ook met deze medewerker
functioneringsgesprekken.
Het aantal gediplomeerde invalkrachten dat op basis van een 0-urencontract in 2019 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. 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.
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4. Economisch werken
Doel:
S.P.A. biedt met een goede spreiding over Albrandswaard, peuterwerk en dreumesgroepen
van hoge kwaliteit, met over 2019 een positief financieel resultaat.
Resultaat:
In 2019 werd verspreid over vijf locaties peuterwerk aangeboden aan groepen van
maximaal 15 of 16 peuters, en op 2 locaties waren dreumesgroepen. Het financieel
resultaat bedroeg € 20.013,00
Reflectie:
In de voorgaande jaren is de wet- en regelgeving voor het maximum aantal te plaatsen
kinderen verhoogd. Dit is ongeacht het aantal geplaatste VVE-kinderen in een groep en
ongeacht de mogelijk complexe problematiek van deze kinderen.
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 2019 had de Stichting Peuterwerk Albrandswaard vijf locaties met peutergroepen, te
weten:

✓ De Blokkendoos

✓ Ghijs
✓ Pinokkio

in Poortugaal-Zuid met drie groepen van 16 peuters;

in Rhoon-Centrum met drie peutergroepen van 16 peuters;

in Poortugaal-Noord met twee peutergroepen van 16 peuters;

✓ Tinkerbell
dreumesgroep;

in Rhoon-Zuid met twee peutergroepen van 15 peuters en een

✓ De Speeldoos
in Rhoon-Portland met zes peutergroepen van 16
peuters en een dreumesgroep. Vanaf mei 2019 is één peutergroep van De Speeldoos
gesloten en draait deze locatie met 5 peutergroepen.
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 goed te vinden
voor de overdracht van een peuter, maar ook om bijvoorbeeld samen te werken aan hetzelfde
thema. Daarnaast vindt men elkaar ook op praktisch terrein. Ouderavonden of cursussen van
S.P.A. worden bijvoorbeeld gegeven in de aula’s van de basisscholen.
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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 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 VVEnorm van minimaal tien uur spelen per week behaald worden.
Met ingang van augustus 2019 wordt het aantal wettelijk verplichte VVE-uren per week
verhoogd van 10 naar 16 uur. S.P.A. bezint zich hoe deze uitbreiding van VVE-uren binnen de
peutergroepen gerealiseerd kan worden.
Op vier locaties worden maximaal 16 peuters geplaatst. De Wet Kinderopvang schrijft voor
dat per peuter 3,5 m2 groepsruimte beschikbaar moet zijn en dat betekent dat er op deze vier
locaties maximaal 16 kinderen in een groep geplaatst mogen worden. Daarnaast mogen per
pedagogisch medewerker maximaal 8 peuters geplaatst worden.
Op locatie Tinkerbell worden maximaal 15 peuters geplaatst. De groepsruimte van deze
locatie is niet toereikend voor 16 kinderen.
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 2019 maximaal 10 dreumesen per
dagdeel in de 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 2019 zijn de vijf locaties geïnspecteerd 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 S.P.A. op
vijf locaties in Albrandswaard peutergroepen en streeft daarbij naar een zo goed mogelijke
bezetting van deze peutergroepen.
Resultaat:
In 2019 heeft S.P.A. tot aan mei 16 peutergroepen gerealiseerd, vanaf mei 2019 werd dit
aantal 15. In totaal zijn 307 peuters in de peutergroepen van S.P.A. opgevangen.
Reflectie:
S.P.A. streeft ook in 2020 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.
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In 2019 had S.P.A. zestien peutergroepen tot aan mei en vijftien peutergroepen vanaf mei
2019. 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:
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 tot aan mei
2019 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;
Groep Koekiemonster, dinsdagmorgen en donderdagmiddag;
Groep Ieniemienie, dinsdagmiddag en vrijdagmorgen.
Op dinsdagmorgen draait op De Speeldoos dreumesgroep Woezel.
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Vanaf mei 2019 is het groepsrooster van locatie De Speeldoos in Rhoon-Portland veranderd
in vier ochtend / ochtend groepen en één ochtend / middag groep:
Groep Pino, maandagmorgen en woensdagmorgen;
Groep Bert&Ernie, maandagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Elmo, dinsdagmorgen en donderdagmorgen;
Groep Oscar, woensdagmorgen en vrijdagmorgen;
Groep Koekiemonster, dinsdagmorgen en donderdagmiddag.
Op vrijdagmorgen draait nu op De Speeldoos dreumesgroep Woezel.
In 2019 maakten 308 peuters gebruik van één van de vijf locaties.
Hiervan maakten 216 peuters gebruik van een standaard peuterplaats. Dit is 70,1% van het
totaal aantal peuters dat in 2019 gebruikmaakte van het peuterwerk.
Hiervan maakten 92 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 29,9% van
het totaal aantal peuters dat in 2019 gebruikmaakte van het peuterwerk.
Aantal peuters dat in 2019 gebruikmaakte van het peuterwerk:
totaal aantal peuters
standaard plaatsen

De Blokkendoos
Ghijs
Pinokkio
Tinkerbell
De Speeldoos
totaal generaal

66
57
42
42
101
308

43
41
30
36
66
216

gesubsidieerde plaatsen

23
16
12
6
35
92

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 gebruikmaakte van het peuterwerk.
Hiervan maakten 103 peuters gebruik van een gesubsidieerde peuterplaats. Dit is 32,9% van
het totaal aantal peuters dat in 2018 gebruikmaakte van het peuterwerk.
Het aantal peuters dat onze peutergroepen bezocht is dus in 2018 en in 2019 ongeveer gelijk
gebleven.
In 2019 kwamen 54 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 2019 meer dan twee dagdelen per week naar de peutergroep kwam:
totaal aantal peuters
standaard plaatsen

De Blokkendoos
Ghijs
Pinokkio
Tinkerbell
De Speeldoos
totaal generaal

5
19
8
5
17
54

2
12
3
4
5
26

gesubsidieerde plaatsen

3
7
5
1
12
28
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4.2 Bezetting dreumesgroepen
Doel:
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard realiseert S.P.A.
dreumesgroepen op twee locaties en streeft daarbij naar een zo volledig mogelijke
bezetting van de dreumesgroepen.
Resultaat:
In 2019 heeft S.P.A. twee dreumesgroepen gerealiseerd met een gemiddelde bezetting van
80,5%. Per groep werden maximaal 10 dreumesen geplaatst.
Reflectie:
Via het netwerk, de website van S.P.A. en stukjes in De Schakel worden ouders attent
gemaakt op deze groepen. Ook het consultatiebureau attendeert jonge ouders op de
dreumesgroepen. Het op deze wijze attenderen van ouders op de dreumesgroepen wordt
dan ook voortgezet.

In 2019 kwam op locatie Tinkerbell, in het kader van de brede school activiteiten, een
dreumesgroep bijeen. Gedurende 2019 werd deze dreumesgroep Pip 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 2019 draaide op locatie De Speeldoos een tweede dreumesgroep. Dreumesgroep Woezel
kwam – tot en met april 2019 - elke dinsdagmorgen, uitgezonderd de schoolvakanties, van
09.30 tot 11.00 uur samen. Vanaf mei 2019 kwam de dreumesgroep in Portland voortaan op
de vrijdagmorgen samen. Vanwege het sluiten van een peutergroep en het aanpassen van het
groepsrooster van De Speeldoos veranderde de dinsdagmorgen naar de vrijdagmorgen.
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
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vastgesteld volgens de richtlijnen van de Wet op de Kinderopvang op maximaal 10 dreumesen
per dagdeel.
Dreumesgroep Pip
Maanden
Bezetting aantal BezettingsBezetting aantal Bezettingskinderen 2019
percentage
kinderen 2018
percentage
2019
2018
Januari
8
80
10
100
Februari
7
70
10
100
Maart
10
100
10
100
April
10
100
10
100
Mei
10
100
10
100
Juni
10
100
10
100
Juli
9
90
10
100
Augustus
7
70
9
90
September
9
90
10
100
Oktober
7
70
10
100
November
8
80
9
90
December
9
90
8
80
In 2019 kwamen 25 kinderen met een ouder naar dreumesgroep Pip.
Aantal dreumesen groep Pip 2019
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
7 dreumesen
4 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
3 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
11 dreumesen

Aantal dreumesen groep Pip 2018
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
6 dreumesen
6 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
12 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
6 dreumesen

Dreumesgroep Woezel
Maanden
Bezetting aantal Bezettingskinderen 2019
percentage
2019
Januari
10
100
Februari
10
100
Maart
9
90
April
9
90
Mei
10
100
Juni
9
90
Juli
7
70
Augustus
2
20
September
5
50
Oktober
6
60

Bezetting aantal Bezettingskinderen 2018
percentage
2018
10
100
10
100
10
100
9
90
7
70
9
90
8
80
6
60
10
100
8
80
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November
5
50
10
100
December
7
70
10
100
In 2019 kwamen 29 kinderen met een ouder naar dreumesgroep Woezel.
Aantal dreumesen groep Woezel 2019
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
10 dreumesen
8 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
5 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
6 dreumesen

Aantal dreumesen groep Woezel 2018
Deelname
Deelname
minder dan 6 weken 6 tot 12 weken
8 dreumesen
6 dreumesen

Deelname
12 tot 18 weken
14 dreumesen

Deelname
meer dan 18 weken
3 dreumesen

In 2019 is op dreumesgroep Pip een bezettingspercentage van 86,7% gehaald. In 2019 is op
dreumesgroep Woezel een bezettingspercentage van 74,2% gehaald. Voor beide
dreumesgroepen tezamen is het bezettingspercentage 80,5%.
De bezetting van de dreumesgroepen viel in de tweede helft van 2019 wat tegen. Gelukkig
ontving S.P.A. in de eerste helft van 2020 weer een dusdanig aantal aanmeldingen, dat wij
mogen concluderen dat de terugloop van tijdelijke aard was.
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,
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 wordt
de Nederlandse taal gestimuleerd. Daarbij kunnen kinderen ook vanuit het CJG worden
doorverwezen naar de dreumesgroep en hierdoor zijn gezinnen al heel tijdig in beeld bij 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 gebruikmaken van de dreumesgroep.

4.3 Bezetting VVE en toekenning VVE-plaatsen
Doel:
Conform de uitvoeringsovereenkomst met de gemeente Albrandswaard biedt S.P.A. aan
VVE-doelgroepkinderen extra ondersteuning bij hun ontwikkeling.
Resultaat:
In 2019 kwamen 36 peuters een extra keer per week naar de peuteropvang via VVEplaatsing. Hiervan kwamen 17 kinderen zelfs meer dan één keer via VVE-plaatsing naar de
peutergroep.
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Reflectie:
S.P.A. zal alert blijven op kinderen die achterblijven of voorlopen in hun ontwikkeling en hen
inbrengen in het voorschools ZAT zodat zij extra ondersteuning krijgen via bijvoorbeeld VVEplaatsing.
Vanaf augustus 2020 verandert het wettelijk voorgeschreven aantal VVE-uren van 10 naar
16 uur per week. S.P.A. bereidt zich voor op deze wetswijziging.

De gemeente Albrandswaard financiert een aantal zogenaamde VVE-dagdelen per week voor
doelgroepkinderen. S.P.A. heeft een VVE-procedure opgesteld, zodat kinderen bij het
voorschools Zorg- en Advies team (ZAT) aangemeld en besproken kunnen worden. Naast
S.P.A. melden ook de andere deelnemers van 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 bijvoorbeeld Auris voor specialistisch onderzoek
en ondersteuning. In 2019 is een zorgcoördinator aangesteld om het voorschools ZAT te
coördineren en begeleiden.
S.P.A. heeft met de gemeente Albrandswaard een
uitvoeringsovereenkomst afgesloten voor het aanbieden
van VVE-plaatsen. Bij S.P.A. kan aan kinderen op de
peutergroepen,
na
het doorlopen van een
aanmeldprocedure, extra ondersteuning op het gebied
van Voor- en Vroegschoolse Educatie geboden worden.
Volgens de aanmeldprocedure is het voorschools Zorg- en
Adviesteam het orgaan binnen Albrandswaard dat de
VVE-plaatsen toekent. S.P.A. meldt mogelijke
doelgroepkinderen
aan.
Ook
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 S.P.A. naar streeft.
In 2019 kwamen 36 peuters een per week extra naar de peuteropvang via VVE-plaatsing.
Hiervan kwamen 17 kinderen zelfs twee keer of meer extra per week naar de peuteropvang
via VVE-plaatsing.
Het aantal peuters dat in 2019 op een extra VVE-dagdeel naar de peutergroep kwam:
totaal aantal peuters
standaard plaatsen

De Blokkendoos
Ghijs
Pinokkio
Tinkerbell
De Speeldoos
totaal generaal

12
3
6
2
13
36

3
2
5
1
6
17

gesubsidieerde plaatsen

9
1
1
1
7
19
27

In de loop van 2019 is het voorschools Zorg- en Adviesteam
met meer regelmaat twee dagdelen VVE per kind gaan
toekennen. Hiermee nam het ZAT vast een voorschot op de
wettelijke verhoging van 10 uur VVE naar 16 uur VVE per
week. Deze wetswijziging zal per augustus 2020 ingaan.
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 2019 op een extra VVE-dagdeel naar de peutergroep kwam in verhouding tot het totaal
aantal peuters van die locatie:
totaal
aantal
peuters totaal
aantal
peuters Percentage geplaatste VVEgeplaatst op een VVE- maximaal geplaatst op die doelgroepkinderen
dagdeel
locatie

De Blokkendoos
Ghijs
Pinokkio
Tinkerbell
De Speeldoos
totaal generaal

12
3
6
2
13
36

48
48
32
30
80
238

25
6,25
18,75
6,66
16,25
15,13

Uit het voorgaande overzicht blijkt dat in 2019 vooral op locatie De Blokkendoos in Poortugaal
een groot aantal VVE-doelgroepkinderen geplaatst zijn, zelfs ¼ deel van het maximale aantal
kinderen. Dit heeft onze aandacht. De zwaardere belasting in een peutergroep voor zowel de
pedagogisch medewerkers als de groepsdynamiek mag niet uit het oog verloren worden.

4.4 Financiën
Doel:
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:
2019 is afgesloten met een positief resultaat. Van de medewerkers wordt meer inzet
gevraagd dan tot uitdrukking komt in hun arbeidsovereenkomst.
In 2019 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. De gemeente heeft een extra subsidieaanvraag voor de dekking
van deze kosten toegekend.
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Reflectie:
Het boekjaar 2019 is met een positief resultaat afgesloten.
De huidige kwaliteit van het peuterwerk kan echter nog steeds niet gewaarborgd worden,
wanneer er geen oplossing komt voor de soms hoge werkdruk bij groepen met veel
kinderen met zorg over hun ontwikkeling, het daaruit voortkomende onbetaald
overwerken. Dit blijft een punt van zorg.

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 2019 in 12 gelijke maandelijkse bedragen in
rekening gebracht.
Het bestuur streeft ernaar dat het peuterwerk bereikbaar blijft voor alle ouders in
Albrandswaard.
De gemeente Albrandswaard subsidieert S.P.A. voor de dreumesgroepen, voor de
gesubsidieerde peuterplaatsen van de peutergroepen en voor de VVE-dagdelen. S.P.A. is de
gemeente Albrandswaard zeer erkentelijk voor het toekennen van deze subsidies.
Het bestuur en de directie van S.P.A. realiseren zich al langere tijd dat de pedagogisch
medewerkers ‘overvraagd’ worden. Zij maken, om kwaliteit en professioneel werk te leveren,
vaak meer uren dan in hun arbeidsovereenkomst is overeengekomen.
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.
Eerder in dit jaarverslag is benoemd dat VVE-kinderen met een complexe problematiek op de
peutergroep de mentor heel veel extra werk oplevert. S.P.A. zou dit extra werk graag
compenseren.
Aan allerlei werkvelden worden steeds meer eisen gesteld, zo ook aan het peuterwerk. Het
doel van 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.
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De belangrijkste kostenpost bij 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.

4.5 Huisvesting
Doel:
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:
De huur voor locatie De Speeldoos werd per januari 2020 opgezegd door de verhuurder.
Pas in de loop van november 2019 kreeg S.P.A. zekerheid van de gemeente dat er
vervangende huisvesting gevonden was.
Per januari 2020 zijn alle locaties gehuisvest in een basisschool.
Reflectie:
S.P.A. heeft in 2019 alles in het werk gesteld om tot een oplossing van het
huisvestingsprobleem voor locatie De Speeldoos te komen. Nieuwe huisvesting voor deze
locatie had hoge prioriteit.

Alle locaties voor het peuterwerk zijn per januari 2020 naar volle tevredenheid gehuisvest. De
diverse locaties van S.P.A. liggen goed verspreid over Albrandswaard waardoor de
peuteropvang voor alle ouders van Albrandswaard, praktisch gezien, goed te bereiken is en
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 wilde ontbinden. S.P.A. is in goed overleg met de gemeente Albrandswaard en met de
besturen van de basisscholen in Portland op zoek gegaan naar vervangende huisvesting.
Doordat het langere tijd uiterst onzeker was of vervangende huisvesting gevonden zou
worden, had dit probleem zijn weerslag op de bedrijfsvoering. Het was immers langere tijd
onzeker of S.P.A. het peuterwerk voort zou kunnen zetten in Portland. Hiermee stagneerde
de aanname van een pedagogisch beleidsmedewerker / coach en de deskundigheidsbevordering van een groot aantal personeelsleden. (VVE-training voor een invalkracht
en 3F taaltoets voor meerdere medewerkers.) Dit bracht grote onzekerheid over de toekomst
van S.P.A. met zich mee voor het bestuur en het personeel.
In de loop van november 2019 kreeg S.P.A. uiteindelijk de bevestiging dat er vervangende
ruimte voor De Speeldoos beschikbaar was. De Speeldoos is in de kerstvakantie 2019 verhuisd
naar de dependance van de basisscholen aan De Knip 1 in Portland, waarin de christelijke en
een rooms-katholieke basisschool gehuisvest zijn. Met de drie basisscholen in Portland zijn
afspraken gemaakt om het contact te optimaliseren door het aanstellen van een vaste
contactpersoon van het team van De Speeldoos voor elke basisschool. Juist omdat de
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openbare basisschool niet in de dependance gehuisvest is, zijn wij extra alert op goed contact
met deze school.
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 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 2019 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.
Het ontruimingsplan is een onderdeel van het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, dat voor
elke locatie is opgesteld.
Met de gemeente en de besturen en / of directies van de basisscholen in Albrandswaard is al
vaak overleg gevoerd over de huisvesting van de peutergroepen van S.P.A. in de basisscholen.
Op het moment dat de basisschool de ruimtes van de peutergroepen zelf nodig heeft, kan de
huurovereenkomst met S.P.A. opgezegd worden. Al meerdere keren is door alle partijen
geopperd de groepsruimtes van het peuterwerk te onttrekken aan onderwijs, juist omdat de
peutergroepen als Voorschoolse Educatie (VE)-groepen of 0e groepen gezien worden. Een
onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe zou door S.P.A. op prijs gesteld worden.
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5. Toekomst
Doel:
Als professionele VVE-organisatie volgt S.P.A. de landelijke ontwikkelingen.
Resultaat:
S.P.A. voldoet aan de landelijke regels van de Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).
Per januari 2019 moet de organisatie een pedagogisch beleidsmedewerker / VVE-coach in
dienst hebben.
Per juli 2019 moeten die medewerkers, die nog geen taalniveau 3F certificaat in bezit
hebben, dit certificaat behaald hebben.
Eén invalkracht moet een training van een erkende VVE-methode volgen.
Reflectie:
S.P.A. heeft begin 2020 een pedagogisch beleidsmedewerker / VVE-coach aan kunnen
stellen, zodat aan de kwaliteitseisen van de wet IKK voldaan wordt.
S.P.A. zal begin 2020 een taaltraining 3F organiseren en voor de betreffende invalkracht een
VVE-training. Half 2020 zal S.P.A. dan aan alle wettelijke eisen voor een VVE-erkende
organisatie voldoen.

In dit jaarverslag is al diverse keren deze wet IKK genoemd. In dit hoofdstuk is opgenomen
welke gevolgen deze wet voor S.P.A. heeft.

5.1.1 Ontwikkeling kind centraal
Het pedagogisch beleidsplan van de vijf locaties is aangepast. De ontwikkeling van het kind is
centraal komen te staan. Elk kind heeft een eigen mentor. 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 S.P.A. gebeurt en wat S.P.A. onder periodiek verstaat.

5.1.2 Veiligheid en Gezondheid
Elke locatie heeft een actueel Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Hierin staat beschreven
hoe, samen met pedagogisch 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 vierogenprincipe;
• Een plan van aanpak voor deze risico’s;
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•
•

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
De Wet IKK schrijft voor dat S.P.A. per januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker /
coach binnen de organisatie moest hebben. Deze pedagogisch beleidsmedewerker / coach
moet 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 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 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. Daarna werd er verder
gezocht naar een passende kandidaat. Deze werd weer gevonden, echter de aanname van
deze kandidaat liep vast bij het arbeidsvoorwaardengesprek. Dat betekende dat in juni 2019
de vacature opnieuw uitstond en gelukkig een derde kandidaat werd gevonden. In die periode
ontstond echter onzekerheid over de huisvesting van De Speeldoos en dientengevolge
mogelijke herplaatsing van personeel van De Speeldoos op de andere locaties van S.P.A.
Daarbij zou sluiting van peutergroepen ook een inkomstenverlaging betekenen. Hierdoor was
S.P.A. gedwongen de aannameprocedure met deze kandidaat te bevriezen. Zodra duidelijk
werd dat De Speeldoos gehuisvest zou gaan worden in De Knip in Portland, zijn de gesprekken
met deze kandidaat voortgezet en zij is met ingang van januari 2020 aangesteld als
pedagogisch beleidsmedewerker/ coach. S.P.A. waardeert het geduld en begrip, dat door deze
nieuwe collega werd opgebracht.
Voor de ontwikkeling en het op peil houden van het kennisniveau van onze pedagogisch
medewerkers, heeft S.P.A. een opleidingsbeleidsplan. Hierin wordt aangegeven hoe de
ontwikkeling van de pedagogisch medewerkers wordt ondersteund.
Een aantal van de pedagogisch medewerkers van S.P.A. is nog niet in bezit van een certificaat
voor de taaltoets niveau 3F. In 2019 heeft S.P.A. een subsidieaanvraag bij de gemeente
Albrandswaard ingediend, waarmee de toetsingskosten en de personele kosten gedekt
zouden zijn. Op 23 december 2019 werd deze subsidieaanvraag toegekend. De bedoelde
medewerkers hebben direct in januari 2020 de taaltoets afgelegd.
S.P.A. heeft één invalkracht, die nog geen certificaat voor een erkende VVE-methode heeft.
Om dezelfde redenen als waarom de aannameprocedure van de pedagogisch
beleidsmedewerker / coach bevroren moest worden, kon ook deze VVE-training voor de
betreffende medewerker niet gerealiseerd worden en kon geen studieovereenkomst met
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haar worden afgesloten. In het geval dat er voor De Speeldoos geen vervangende huisvesting
was gevonden, had het personeel van die locatie op onze andere vestingen herplaatst moeten
worden en was er dientengevolge geen werk meer voor deze invalkracht. Haar een VVEtraining laten volgen, was dan ook langere tijd te risicovol. Zodra bekend werd dat voor De
Speeldoos nieuwe huisvesting gevonden was, kon de VVE-training georganiseerd worden. In
januari 2020 is de bedoelde medewerker direct gestart met de training.
Dit alles betekent dat S.P.A. verwacht half 2020 weer volledig aan alle wettelijke eisen voor
een VVE-erkende organisatie te kunnen voldoen.

5.2 OAB-gelden gemeente Albrandswaard
In 2019 ontving de gemeente Albrandswaard voor het eerst Onderwijs Achterstanden
Beleidsgeld, de zgn. OAB-gelden. De gemeente heeft onderzoeksbureau Oberon een
onderzoek laten doen naar hoe deze gelden het beste besteed kunnen worden en hoe VVE in
Albrandswaard het beste geregeld zou kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn
gepubliceerd in een rapport en een eerste keer besproken in de Commissie Beraad en Advies
Welzijn op 14 oktober 2019. (Op deze dag bestond S.P.A. precies 25 jaar.) De adviezen in dit
rapport zorgden ook voor onrust en onzekerheid bij bestuur en medewerkers van S.P.A. In de
eerste helft van 2020 zal dit rapport nogmaals in dezelfde commissie besproken worden.
S.P.A. volgt de ontwikkelingen en uitkomst van deze besprekingen nauwgezet.

5.3 Stichting Peuterwerk Albrandswaard bestaat 25 jaar
Op 14 oktober 2019 bestond Stichting Peuterwerk Albrandswaard 25 jaar. Er is voor gekozen
dit jubileum niet alleen op die datum te vieren, maar meerdere feestelijkheden in het seizoen
2019-2020 te organiseren. S.P.A. wil hierbij denken aan kinderen in minder goede
omstandigheden en eenzame ouderen.
In de weken rond 14 oktober werd op alle locaties het VVE-thema “Bas viert feest” uitgevoerd.
Voor de peuters en voor de medewerkers was er een kleine attentie.
In november 2019 werden de meest prachtige
schoenendozen gemaakt. De dozen werden gevuld
met klein speelgoed en verstuurd naar kinderen in
minder goede omstandigheden.
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In 2020 staat nog een activiteit voor de ouderen in de gemeente Albrandswaard op het
programma. De peuters gaan voor hen koekjes bakken en hen op die manier aandacht
schenken.
Ook wordt dit seizoen een feest over het thema Dierentuin voor de kinderen van alle dreumesen peutergroepen tezamen georganiseerd. De plannen hiervoor zijn in voorbereiding. Onder
de ouders wordt gezocht naar mogelijke sponsors. Dit jubileumuitje belooft heel bijzonder te
worden en voelt ook als een grote uitdaging, omdat het voor alle kinderen van alle locaties
tegelijk georganiseerd wordt. Wij kijken uit naar deze feestdag.
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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. S.P.A. gebruikt een kind-volgsysteem en de bevindingen hiervan
worden met regelmaat met de ouders besproken. 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 meerwerk in eigen tijd voor de pedagogisch medewerkers mogelijk
meer naar werkelijkheid vergoed kan worden en dat de pedagogisch medewerkers vooral in
de peutergroepen met meerdere VVE-kinderen met complexe problematiek een hoge
werkdruk ervaren, blijven punten van aandacht voor het bestuur en de directie.
Volgens de wet IKK hoort S.P.A. per januari 2019 een pedagogisch beleidsmedewerker / VVEcoach te hebben. Begin 2020 kon deze vacature worden vervuld.
Volgens dezelfde wetgeving horen alle medewerkers van een VVE-organisatie per juli 2019 in
het bezit te zijn van het taalcertificaat 3F. De taaltoets is begin 2020 gerealiseerd.
De zorg om de huisvesting van De Speeldoos heeft voor onrust en onzekerheid gezorgd bij
bestuur, directie en personeel. S.P.A. is heel blij dat op de valreep in 2019 vervangende
huisvesting in de dependance van de basisscholen in Portland is gerealiseerd en dat het
peuterwerk in Portland daardoor voortgezet kon worden.
Ook de adviezen in het Oberon-rapport zorgden voor onrust bij medewerkers en bestuur van
S.P.A. Er wordt gehoopt op een uitkomst, waarbij de kwaliteit en professionaliteit van het
peuterwerk in Albrandswaard niet in het geding zullen komen.
Op 14 oktober 2019 bestond de Stichting Peuterwerk Albrandswaard 25 jaar. Wij hopen ons
werk nog vele jaren op professionele wijze en in goede samenwerking met de basisscholen en
met de gemeente Albrandswaard te kunnen voorzetten.
Stichting Peuterwerk Albrandswaard
Poortugaal, maart 2020
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