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Inleiding
Met dit boekje willen wij u informeren over de peuteropvang in de gemeente
Oldebroek. Mocht u echter na het doorlezen ervan toch nog vragen hebben,
dan kunt u altijd contact opnemen met één van de pedagogische
medewerksters of een medewerker van het kantoor. Een goed contact met u
vinden wij belangrijk voor het welzijn van uw kind op onze peuteropvang. Wij
wensen u en uw kind een prettige periode toe.
Directie en Leiding van de peuteropvang in de gemeente Oldebroek.
Doelstelling
Het doel van de peuteropvang is ontmoeten, spelen en ontwikkelen.
Een groep kinderen bestaat uit maximaal 16 kinderen. De groepsgrootte is
afhankelijk van het aantal pedagogisch medewerkers en de groepsruimte. De
kinderen komen op vaste dagdelen naar keuze. hiermee wordt per dag een
herkenbare groep gecreëerd wat goed is voor het welbevinden van de
peuters.
Peuteropvang is bestemd voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Alle peuteropvang
locaties zijn geopend tijdens de schoolweken. Deze komen overeen met de
schoolweken van de basisschool waarin de opvang gevestigd is.
De pedagogisch medewerksters zorgen voor een veilige, uitdagende en
stimulerende omgeving. Zij bemiddelen, helpen, sturen en stimuleren de
kinderen in hun ontwikkeling.
Het doel van het peuterspeelzaalwerk is ontmoeten, spelen en ontwikkelen.
Door de ruimte in te delen in hoeken en met de aangeboden materialen
wordt ingespeeld op wat kinderen nodig hebben om zich voorspoedig te
kunnen ontwikkelen. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en zich
ontwikkelt in zijn/haar eigen tempo. De begeleiding richt zich op alle
ontwikkelingsgebieden.
Door het spelen in een andere omgeving dan thuis, leert het kind
spelenderwijs:
vertrouwen te krijgen in andere mensen
te luisteren naar anderen
rekening te houden met anderen
zich te concentreren in de kring of bij een activiteit
opdrachtjes uit te voeren
omgaan met regels die veel gelijkenis vertonen met die op de basisschool.

2
Informatiegids Stichting Peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek

Kortom, de peuteropvang is een plek voor uw kind om te spelen, te
ontmoeten en zich te ontwikkelen.
Ziekte en ziekmelden
Wanneer uw kind ziek is of om een andere reden niet op de peuteropvang
kan komen, wilt u dit dan aan de pedagogische medewerksters doorgeven?
Indien er sprake is van een besmettelijke ziekte binnen het gezin, is dit voor
ons ook belangrijk om te weten i.v.m. besmettingsgevaar.
Hieronder beschrijven we een aantal van de meest voorkomende ziektes
onder peuters.
Rode hond
Wanneer uw kind rode hond heeft, meld dit aan de leidsters, vooral omdat
deze ziekte gevaar kan opleveren in de eerste maanden van een
zwangerschap.
Diarree
Wanneer uw kind diarree heeft, wordt u vriendelijk doch dringend verzocht
uw kind thuis te houden, omdat juist dan de bacteriën een ware epidemie
kunnen veroorzaken.
Waterpokken
Waterpokken is een vrij onschuldige, besmettelijke ziekte, die vrijwel elk kind
wel doormaakt. Advies: Het kind mag weer naar de peuteropvang als de
blaasjes opdrogen en zich een korstje vormt.
Hoofdluis
Hoofdluis is iets wat vrij regelmatig openbaart, vooral in het begin van het
nieuwe schooljaar en na vakanties. Het is zeer goed te behandelen met een
middel dat bij de apotheek of drogist verkrijgbaar is. Meld het altijd bij de
pedagogisch medewerkster.
Vijfde kinderziekte
De ziekte begint met felrode bultjes op de wangen welke vervolgens
uitbreidt naar billen, ledematen en romp. Vaak treedt ook koorts op. Na
ongeveer zeven tot negen dagen verbleken de vlekjes zonder te vervellen of
littekens te vormen. Bij inspanning, na een heet bad of zonlicht kunnen de
vlekjes terugkeren. Wanneer uw kind de vijfde kinderziekte heeft, meld dit
aan de leidsters, het kan gevaar opleveren in de eerste maanden van een
zwangerschap (besmetting heeft al plaatsgevonden voor signalering).
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kwaliteitseisen peuteropvang
De peuteropvang van SPO voldoet aan de kwaliteitseisen zoals die in de wet
OKE en de onder de wet kinderopvang zijn beschreven.
Voorschoolse educatie
In het najaar van 2011 is het ontwikkelingsprogramma ‘Peuterplein’
geïntroduceerd op alle speelzalen.
Peuterplein is een methode met leuke materialen en uitdagende activiteiten
om peuters op een gestructureerde én speelse manier op de basisschool voor
te bereiden.
Op alle groepen wordt er met deze methode gewerkt. De methode behandelt
verschillende thema’s die in de groepen behandelt worden.
Peuters van twee tot vier jaar in Nederland die naar de peuteropvang gaan
kunnen enorm verschillen in hun achtergrond, gezinsomstandigheden, hun
opvoeding et cetera.
Uit onderzoek naar verschillen in ontwikkeling is gebleken dat er een groep
peuters is, die in vergelijking met de gemiddelde peuter een achterstand in
ontwikkeling heeft of nog wat bagage mist om goed voorbereid te starten op
de basisschool.
Ook in de gemeente Oldebroek is dit het geval.
De peuteropvang krijgt subsidie van de overheid om extra aandacht te
besteden aan deze kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit wordt
gedaan d.m.v. een VVE programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie),
zodat ook deze kinderen daadwerkelijk tot hun recht komen. Doel hiervan is
om evt. (taal)achterstanden vroegtijdig te ontdekken en hieraan te werken
op een speelse manier. Het kind kan dan een goede start op de basisschool
maken.
Op elke peuteropvang van SPO/SKO is het mogelijk dat de zgn.
doelgroepkinderen deelnemen aan deze Voor- en Vroegschoolse Educatie.
Het kind gaat dan drie dagdelen naar de peuteropvang tegen een
gereduceerd tarief.
Dit aanbod geldt alleen voor de kinderen die voldoen aan de criteria die
daarvoor zijn opgesteld.
Wanneer blijkt dat een peuter extra ondersteuning nodig heeft, zal de
pedagogisch medewerkster dit met de ouders/verzorgers bespreken.
Ook zullen de mogelijkheden besproken worden om het kind 3 dagdelen aan
te bieden.
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Samenwerking CJG (Centrum Jeugd en Gezin)
De pedagogische medewerksters van de peuteropvang hebben regelmatig
overleg met CJG. Er wordt dan gesproken over de opvoeding en ontwikkeling
van de peuters.
Identiteit van de peuteropvang
Op de peuteropvang zijn alle kinderen welkom, ongeacht achtergrond of
geloofsovertuiging.
Bij peuteropvang Roezemoes in Oosterwolde, bij peuteropvang in Oldebroek,
bij de Meidoorn in Wezep en bij de Nassau in Hattemerbroek worden wat
meer christelijke accenten gelegd in het dagprogramma. Bij de andere
locaties zal ook overstemming zijn in het aanbod van de thema's en indien
gewenst wat christelijke accenten gelegd worden.
Dit houdt in de praktijk in dat er regelmatig een verhaal uit de bijbel verteld
wordt met behulp van prentenboeken.
Ook worden er, naast de ‘gewone’ liedjes, christelijke peuterliedjes
aangeleerd, en daarbij zal worden gekeken welke liedjes er in de onderbouw
van de basisscholen gezongen worden , om ook op deze manier een
doorgaande lijn te creëren.
Uiteraard zal er ook aandacht besteed worden aan de christelijke feestdagen
d.m.v. een verhaaltje, liedjes en waar mogelijk een werkje.
Dit alles in een lichte, speelse vorm die passend is bij de leeftijd van de
kinderen en een aanvulling zal zijn op het dagprogramma zoals dat nu ook
wordt aangeboden.
Zorg voor de kinderen
Soms hebben kinderen problemen, waardoor het op de peuteropvang niet zo
goed met ze gaat. Ze zijn b.v. erg druk of hebben vaak ruzie. Ze zijn heel
stil teruggetrokken, huilen veel of hebben geen vriendje of vriendinnetje. Ze
kunnen problemen hebben in hun thuissituatie, of hebben last van angsten,
verdriet of verwarring. Op de peuteropvang proberen we deze kinderen zo
goed mogelijk te helpen en werkt hiertoe nauw samen met het Zorg
adviesteam.
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Klachten
Wanneer een ouder/verzorger een klacht heeft, dient de ouder/verzorger de
klacht eerst bij de desbetreffende pedagogisch medewerkster neer te
leggen.
Kunnen zij echter niet tot overeenstemming komen, dan kan de pedagogisch
medewerkster en/of de ouder/verzorger zich wenden tot de coördinator, of
directeur van SPO/SKO
SPO/SKO is aangesloten bij de geschillencommissie.
De klachtenprocedure staat vermeld op onze website www@skgo.nl
Stagiaires
De peuteropvang is een erkend leerbedrijf en biedt een stageplaats voor
mensen in opleiding. Zij kunnen zo werkervaring opdoen.
De stagiaires worden begeleid door een pedagogisch medewerkster

Opleiding en bijscholing
Alle pedagogische medewerksters hebben de vereiste opleiding, zoals
omschreven in de CAO-Kinderopvang. Om hun kennis op peil te houden
volgen de pedagogische medewerksters cursussen. Daarnaast hebben alle
medewerkers een VVE certificaat.

Pedagogisch beleid
In het pedagogisch beleidsplan staat beschreven op welke wijze Stichting
Peuterspeelzalen in de gemeente Oldebroek binnen haar peuteropvang
uitvoering wil geven aan het pedagogisch handelen. Aan dit pedagogisch
handelen ligt een visie ten grondslag. Deze visie en de vertaling hiervan in
doelstellingen zijn nader uitgewerkt in het beleidsplan.
Wilt u meer lezen over het pedagogisch beleid, dan kunt u ernaar vragen bij
de pedagogische medewerksters. Het beleidsplan ligt ter inzage bij de
peuteropvang.
Ook kunt u het beleidsplan terugvinden op onze website: www.skgo.nl waar
ook het beleid ten aanzien van het wennen staat.
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Aanmelden en opzeggen
Wanneer uw kind 1 ½ jaar is, kunt u hem/haar aanmelden. De
toelatingsleeftijd is 2 jaar voor gezinnen die recht hebben op
kinderopvangtoeslag. Kinderen uit gezinnen die hier geen recht op hebben,
mogen starten vanaf 2,5 jaar. Vanaf deze leeftijd geeft de gemeente subsidie
voor de opvang.
Indien uw kind de peuteropvang gaat verlaten, dient de ouder een uitschrijfformulier in te leveren bij de administratie van SPO/SKO.
De inschrijving kan digitaal op de website www.skgo.nl.

-Wennen
Er is een wenprocedure, deze is bekend bij de pedagogische medewerkster,
deze is:
Kinderen moeten wennen aan een nieuwe situatie. Ze doen veel indrukken op en
moeten deze verwerken.
Wij vinden het belangrijk, dat kinderen, kunnen wennen en zich zo snel mogelijk
veilig voelen op de groep.
Tijdens de intake heeft elk kind de gelegenheid om de sfeer te proeven en de
ruimte te verkennen.
De eerste paar keer na plaatsing, zal gekeken worden of er een opbouw in uren
nodig is. Dit gaat altijd in overleg met ouders en pedagogisch medewerksters.
Onze opstelling is soepel, maar de emotionele veiligheid, het welbevinden van
het kind nemen we altijd als uitgangspunt.
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Overdrachtsformulier basisschool
Als uw kind vier jaar is, maakt hij/zij de overstap van onze peuteropvang
naar de basisschool. Om die overstap zo soepel mogelijk te laten verlopen,
maken wij gebruik van een overdrachtsformulier. Dit formulier wordt rond de
3e en 4e verjaardag van uw kind ingevuld. Hierop kunt u lezen hoe uw kind
zich bij ons heeft ontwikkeld. We dragen dit formulier over aan de
basisschool. Zo weet men daar of er bijzonderheden zijn waarmee rekening
gehouden moet worden. U kunt hierbij denken aan de manier waarop uw
kind contact legt met anderen en hoe uw kind speelt. We geven ook aan
welke activiteit uw kind leuk vindt en met welk speelgoed hij of zij het liefste
speelt. Wanneer uw kind dan moeite heeft met wennen op de nieuwe school,
kan de juf in ieder geval iets aanbieden waaraan uw kind plezier beleefd. Uw
kind zal zich hierdoor waarschijnlijk al snel thuis voelen in de groep.
Heeft uw kind deelgenomen aan het VVE -programma, dan volgt er een
“warme” overdracht. Dit houdt in dat het overdrachtsformulier uitgebreid
toegelicht wordt bij de “nieuwe” leerkracht. Evt. bijzonderheden worden
besproken. Tijdens dit gesprek zijn ouders, pedagogisch medewerkers, ib-er
van de basisschool en toekomstige leerkracht aanwezig.
Voordat het formulier naar de basisschool gaat, bespreken we het formulier
met u. We vragen ook uw handtekening te zetten. Zo weet de school dat u
op de hoogte bent van de inhoud en akkoord bent gegaan met de
overdracht.
Medezeggenschap
Op iedere peuteropvang locatie van SPO hebben we een Oudercommissie.
De OC denkt mee en geeft advies over bepaalde onderwerpen, zoals
pedagogisch beleid, tarieven enz. en ondersteunt de pedagogisch
medewerkers in het organiseren van feesten als Sinterklaas, schoolreisjes,
acties en overal waar hulp gevraagd wordt.
De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is om de
kwaliteit van de opvang te bewaken en gevraagd en ongevraagd advies uit
te brengen aan de directie van de opvang.
Daarnaast is het belangrijk dat de oudercommissie op effectieve wijze met de
verschillende partijen communiceert.
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Financiën
De huidige tarieven staan op onze site www.skgo.nl
onder kopje Peuteropvang/ Tarieven.
De ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld en in 10 maanden geïnd. Deze
wordt geïnd door middel van automatische incasso. U krijgt gelijktijdig met
het inschrijfformulier, een formulier waarmee u de peuteropvang machtigt de
ouderbijdrage van uw bank-/girorekening te laten afschrijven. U wordt
verzocht dit formulier ondertekend in te leveren.
Wanneer uw kind de peuteropvang verlaat dient u een uitschrijfformulier in
te leveren, acht weken voor de laatste dag.
Wanneer het uitschrijfformulier tijdig door de SPO ontvangen is, wordt de
automatische incasso stopgezet als uw kind de peuteropvang verlaat.
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