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Inspiratieavond voor oudercommissies
Op 11 mei 2017 zijn ouders van de oudercommissies en pedagogisch medewerkers van de verschillende peutercentra
met elkaar in gesprek gegaan over de
samenwerking tussen ouders en peutercentrum. Zij zijn immers partners als het
gaat om de ontwikkeling van hun (de)
peuter. Het centrale thema was de
‘Warme overdracht’. Deze vindt plaats op
het moment dat de peuter de overstap
maakt naar de basisschool. De ‘Warme
overdracht’ is een gezamenlijke actie om
de overgang naar de basisschool voor
het kind zo soepel mogelijk te laten verlopen. Naast de wederzijdse wensen en
verwachtingen rondom de ‘Warme overdracht’, kwam in de gehouden gesprekken ook de rol die de oudercommissie
kan hebben in het stimuleren van partnerschap tussen ouders en pedagogisch
medewerkers aan de orde.
Bij de introductie werd door David Kranenburg en Hieke Kapsenberg, beiden
van Stichting Actief Ouderschap, het
belang van partnerschap met ouders
belicht en werd er kort ingegaan op de
ontwikkeling van peuters.
Het ontwikkelingsbeeld van een kind
wordt samen met de ouder in een
gesprek met leerkracht en/of Intern
begeleider overgedragen aan de basisschool; we hebben het dan echt over een
‘Warme overdracht’. Verder is in drie
groepen besproken en in discussie
gebracht hoe door ouders aangekeken

wordt tegen een aantal aspecten die
rechtstreeks betrekking hebben op het
thema dat aan de orde werd gesteld.
We laten hieronder de ouders over de
verschillende thema’s aan het woord.

Informeel en Formeel partnerschap
Hoe verlopen de informele en formele
contacten als het gaat om het bespreken
van de ontwikkeling van je kind? Wat vind
je van de procedure van de (warme) overdracht, informeel en formeel?
‘Een tussentijds gesprek zou voor het
algemene beeld prettig zijn. Bij halen en
brengen beschouw je niet de ontwikkeling maar gaat het om ditjes en datjes’.
‘Het zou best fijn zijn om tussentijds een
keer rustig te kunnen spreken met de
peuterspeelzaalleidsters, net als op
school. Het is echter wel heel anders dan
de school. Hier heb je elke dag contact’.
‘Bij bijzonderheden moet de leerkracht
van de basisschool het wel weten, maar
verder hoeft het niet’. ‘Nu gaat het met
een formulier en als het goed is, is dat
mooi genoeg’.
‘Ik vind het heel fijn dat je er dan als
ouder bij kunt zijn en dat er geen twee
mensen over mijn kind praten waar ik
niet bij ben’. ‘Als ouder kan je het best
vertellen over je kind’.
‘Ik ga als ouder ook zelf vertellen op
school wie mijn kind is. Dat weet ik het
best!’

Pedagogisch partnerschap
Hoe stemmen jullie af over de pedagogische aanpak thuis en op de speelzaal?
Wat zou je over willen dragen naar de
basisschool over het gedrag van de
peuter?
‘Vooral tijdens het halen en brengen
worden bijzonderheden besproken; wat
is er thuis gebeurd en wat op de speelzaal’. ‘Er zijn oudergesprekken, maar de
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frequentie is niet op alle speelzalen hetzelfde’. ‘De kwaliteit van de afstemming
is zeer hoog. De pedagogisch medewerkers zijn heel betrokken. Er worden tips,
voorbeelden hoe kinderen reageren en
spelen en adviezen uitgewisseld’. ‘Klasbord wordt gebruikt om bijvoorbeeld een
fotootje te sturen naar de ouder om na
moeilijk afscheid te laten zien dan het
kind lekker speelt. Dit stelt gerust’.
‘Als een kind naar de basisschool vertrekt heeft dit veel impact op kind en
ouder. Ook op de kinderen die achterblijven op de speelzaal. Hiervoor zou meer
aandacht kunnen komen’. ‘Ik vind het
belangrijk dat de visie van ouders en die
van de peuterspeelzaal op de ontwikkeling van het kind op het overdrachtsformulier staat’.

Didactisch partnerschap
Hoe word je geïnformeerd over de ontwikkeling van je kind?
Heb je zicht op wat er op de peuterspeelzaal gebeurt?
Welke informatie vind je belangrijk dat
die wordt overgedragen?
‘Elke keer als ik op de peuterspeelzaal
kom heb ik een gesprek over hoe de dag
is gegaan’.
‘Mijn kind zit sinds eind november op de
peuterspeelzaal. Je kan het gewoon zelf
vragen; ‘Hoe gaat het?’
‘Wij krijgen een digitaal verslagje thuis,
dat lezen we door. Daarbij zit een uitnodiging om het er samen over te hebben
op de peuterspeelzaal’.
‘Wij hebben Klasbord, dan weet je wat er
in de groep gebeurt. Het fijne van Klasbord is dat je op de hoogte bent van wie
er in de groep komt of weggaat, zodat je
daar thuis in gesprekjes met je kind op
aan kan sluiten’.
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Peutergym, -yoga en -dans
SPO doet mee aan het project ‘Overbetuwe
Beweegt’. Om dit initiatief kracht bij te
zetten is er in 2016 een samenwerkingsovereenkomst ‘Peuters bewegen door
middel van de inzet van een buurtsportcoach’ getekend.
Marian van Putten geeft als teamlid leiding
aan dit project. Met het Beweegproject, op
de peutercentra in de vorm van peutergym,
peuterdans en peuteryoga zijn we inmiddels op een tweetal peutercentra gestart.
Daarnaast zijn we na de meivakantie
gestart met de training: ‘Peuters bewegen’.
Peuterdans, peutergym en peuteryoga zijn
de ingrediënten voor een zeer gevarieerd
beweeg aanbod. Leidsters kunnen kiezen
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waar zij zich in willen bekwamen en ontvangen na afloop van de cursus een
certificaat van deelname. Vervolgens
geven zij de les op het peutercentrum
aan de groep peuters. Bewegen is niet
alleen leuk maar het is ook nog eens
gezond! Vanwege het succes en omdat
deze activiteit onderdeel uitmaakt van
het Beweegproject zullen we dit in 2017
en 2018 uitbreiden naar alle 12 peutercentra van SPO, zodat dan alle peuters
van de peutergym kunnen profiteren.
Het is goed om met de allerjongste kinderen te starten, want zowel bewegen als
ook gezonde voeding zijn essentieel voor
de ontwikkeling van kinderen.

Basisschool Sunte Werfert, Kinderdagverblijf De Kikkerkoning
en SPO vormen vanaf schooljaar 2017 - 2018 Kindcentrum Sunte
Werfert. Dit Kindcentrum biedt onderdak aan kinderen van 0 - 13
jaar voor opvang, voorschoolse educatie en onderwijs. Voor SPO
betekent dit een uitbreiding met een twaalfde peutercentrum.

Peutercentrum De Notendop, gehuisvest in brede school
De Plataan is intern verhuisd. De nieuwe ruimte ziet er prachtig
uit.

Plaatsing vanaf twee jaar
Vanaf de zomervakantie mogen alle peuters vanaf
twee jaar komen!

Op onze site vindt u een uitgebreider
verslag van de wensen en ideeën die er
over de besproken thema’s bij ouders
leven.

Innovatie en kwaliteit
kinderopvang

Nieuw peutercentrum in
basisschool Sunte Werfert

Interne verhuizing

‘Ik ben benieuwd naar waar mijn kind
mee speelt en met welke vriendjes.
De wisselwerking tussen ouders en peuterspeelzaal is belangrijk’. ‘Alle aspecten
die op het overdrachtsformulier staan
zijn belangrijk’. ‘Mijn dochter is heel
geïnteresseerd in letters. Dit laat zij thuis
wel zien, maar op de peuterspeelzaal
niet. Het hangt er vanaf hoe je haar dit
vraagt. Dit soort informatie is belangrijk
om op het overdrachtsformulier over te
nemen’.

Het wetsvoorstel Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang is op
30 mei jl. door de Eerste Kamer aangenomen. Met deze wet
worden de kwaliteitseisen voor kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gelijkgeschakeld en wordt ingezet op kwaliteitsverhoging.

Verhuizingen
Peutercentrum Woutertje Plas
zal vanaf de herfstvakantie
2017 gaan verhuizen en zal
voor een deel gehuisvest
worden in de openbare basisschool De Okkernoot en voor
een deel in de Ds. Van Lingen
basisschool.

Open dag maart
2017
Net als vorige jaren, weer een
succes! Zevenenveertig ouders
hebben naar aanleiding van de open
dag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis in te schrijven.
Ook in de maanden daarna mochten
we ons verheugen in een stijging
van het aantal aanmeldingen ten
opzichte van de voorgaande jaren!

Wij wensen u en
uw peuter een zonnige
zomervakantie!
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