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Onderwerpen nieuwsbrief

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang
(Wet IKK)

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (Wet IKK) stelt een aantal nieuwe
eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het pedagogisch beleid.
Vanaf 1 januari 2018 moet ieder kind zijn
eigen mentor krijgen waardoor er meer
ruimte is voor de pedagogisch medewerker om een paar kinderen echt goed te
leren kennen. Hierdoor kunnen zij beter
inspringen op de behoeften van deze
kinderen en zullen de kinderen ook
eerder contact zoeken met hun mentor.
Door een goede vertrouwensrelatie op te
bouwen, zullen kinderen zich eerder
emotioneel veilig voelen. De mentor
fungeert als vast aanspreekpunt voor
ouders. Deze vereiste wordt opgenomen
in het pedagogisch beleidsplan 2018 in
hoofdstuk 7: De interne- en externe zorgstructuur.

De hiernaast genoemde en andere aanvullingen in het pedagogisch beleidsplan
te weten; de uitwerking van het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het
actueel houden daarvan, de uitwerking
daarvan in de locatiegebonden werkouderbeleidsplannen (locatiewerkplan),
het vierogenprincipe, de achterwachtregeling en de aanwezigheidseis van een
gecertificeerd Kinder-EHBO’er, hebben
we inmiddels ter advisering voorgelegd
aan de oudercommissies. De adviezen
zullen we ons ter harte nemen en graag
verwerken in het pedagogisch beleidsplan 2018.

Voor de inspectie en ouders moet het
inzichtelijk zijn welk kind welke mentor
heeft. Daartoe moet in het locatieplanwerkplan een lijst worden bijgehouden.
Ook het vierogenprincipe beschreven in
het pedagogisch beleidsplan moet in het
locatiewerkplan, voor die specifieke
locatie en situatie, uitgewerkt worden.
Op deze wijze werkt het pedagogisch

Prentenboek van het jaar 2018
Ssst! De tijger slaapt! van Britta Teckentrup is verkozen tot Prentenboek van het
Jaar 2018.
Het prentenboek zal
centraal staan tijdens De Nationale
Voorleesdagen, die
in de ochtend van
woensdag 24 januari 2018 landelijk
worden gestart met het Nationaal Voorleesontbijt. Alle SPO peutercentra doen
mee met de nationale Voorleesdagen.

Naast dit boek hebben Nederlandse
jeugdbibliothecarissen negen andere
prentenboeken gekozen uit het aanbod
van 2016, die de Prentenboek TopTien
compleet maken. Tijdens De Nationale
Voorleesdagen 2018, die worden
gehouden tot zaterdag 3 februari 2018,
krijgen deze tien boeken extra aandacht. Speciaal voor De Nationale Voorleesdagen komt het Prentenboek van
het Jaar uit in een mini-editie voor
€ 4,95 inclusief appp.
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beleid door in het locatiewerkplan en
wordt het ook voor de inspectie toetsbaar. Daarnaast moeten ook de hygiëne
maatregelen, die op de peutercentra
worden genomen, in het lokatiewerkplan
worden uitgewerkt.
Een van de belangrijkste veranderingen
in het veiligheids- en gezondheidsbeleid
is dat de jaarlijkse risico-inventarisatie
en -evaluatie plaats maakt voor een
actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid. Doelstelling is kinderen te beschermen tegen grote risico’s en kinderen te
leren om te gaan met kleine risico’s.
Om deze risico’s in beeld te brengen zal
gebruik worden gemaakt van de QuickScan van de Risicomonitor. Om de pedagogisch medewerkers en oudercommissies te ondersteunen is er één voorbeeld
‘locatiewerkplan’ gemaakt en een kleine
werkgroep opgericht voor praktische
ondersteuning bij de uitwerking daarvan.
In hoofdstuk 8 van het pedagogisch
beleidsplan SPO 2018, die op onze site:
www.spo-overbetuwe.nl staat, vindt u
een korte beschrijving van het veiligheids- en gezondheidsbeleid, waaronder
het Protocol grensoverschrijdend gedrag
en gedragsregels, maar ook hoe de
medezeggenschap, kwaliteitstoetsing en
klachtenregeling binnen de SPO is geregeld. Veiligheid zit overigens niet alleen
in protocollen en gedragsregels maar
vooral ook in ‘het oog hebben voor
elkaar’ en het bespreekbaar maken van
zaken waar voor u aandacht wilt.
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Peutergym, -yoga en -dans
Na de meivakantie zijn we gestart met de training: ‘Peuters
bewegen’. Peuterdans, peutergym en peuteryoga zijn de
ingrediënten voor een zeer gevarieerd beweegaanbod.
Inmiddels hebben alle leidsters een training naar keuze
afgerond en een certificaat van deelname ontvangen.
Vervolgens geven zij de les op het peutercentrum aan de
groep peuters. Bewegen is niet alleen leuk maar het is ook
nog eens gezond! Inmiddels worden de verschillende lessen
(peutergym, -yoga, -dans) op alle peutercentra gegeven.
Het is goed om met de allerjongste kinderen te starten, want
zowel bewegen als ook gezonde voeding zijn essentieel voor
de ontwikkeling van kinderen.

Uurtarief 2018
Om ook in 2018 het peuterwerk mogelijk te maken
hebben wij onze tarieven met ingang van 1 januari
2018 aangepast. Het bruto uurtarief bedraagt met
ingang van 1 januari 2018 € 8.00. De tarieven voor
de subsidieplaatsen 2018 worden gepubliceerd op
onze website: www.spo-overbetuwe.nl.

Uitbreiding dienstverlening
Afhankelijk van de mogelijkheden en/of vraag van ouders kunnen peuters
gebruik maken van de mogelijkheid meerdere dagdelen te komen en ook
gebruik maken van de verlengde openstelling. Informeer naar de mogelijkheden op uw peutercentrum of bij uw oudercommissie.

Open dag maart 2018
De open dag 2018 wordt gehouden op zaterdag
17 maart (van 10.00 uur t/m 12.00 uur). We denken
dat deze dag, net als vorige jaren, weer een succes
wordt!

Oproep leden oudercommissies
Naast de wettelijke verplichting vindt SPO het ook belangrijk dat er oudercommissies
zijn. Het werk in een oudercommissie wordt door velen als leuk en afwisselend ervaren.
Omdat de peuters na hun tijd op het peutercentrum naar de
basisschool gaan en ouders dan geen lid meer kunnen zijn van
de oudercommissie is er altijd wel enig verloop onder de leden
van de bestaande oudercommissies. Wij nodigen u van harte uit
uw eventuele belangstelling voor het werk in de oudercommissie
kenbaar te maken. Naast deze oproep willen wij ook alle ouders
die participeren in een van de oudercommissies bedanken voor
hun inzet!

Wij wensen
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