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Het onderzoek
Onderzoeksopzet
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 2 van de Wet kinderopvang en
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd jaarlijks onderzoek.
Op 21 augustus 2017 is Fris! Kinderdagverblijven Zonnewende de Keerkring BSO van
Fris! Kinderdagverblijven in opdracht van de gemeente Apeldoorn bezocht voor een jaarlijks
onderzoek. Het onderzoek heeft zich gericht op alle voorwaarden die van toepassing zijn.

Beschouwing
Fris! Kinderdagverblijven Zonnewende de Keerkring BSO is gevestigd in basisschool de
Zonnewende locatie de Keerkring te Apeldoorn.
Deze locatie voor buitenschoolse opvang staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang
en Peuterspeelzalen (LRKP) met 10 kindplaatsen.
Inspectiegeschiedenis
Onderzoek voor registratie 2016: Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Onderzoek na registratie 2016: Aan de getoetste voorwaarden wordt voldaan.
Wijzigingsverzoek
BSO Fris! Zonnewende de Keerkring staat geregistreerd in het LRKP met 10 kindplaatsen.
Dit behoeft wijziging aangezien uit een steekproef blijkt dat er op sommige dagen meer dan 10
kinderen zijn aangemeld.
Tijdens de onderzoeksperiode levert de houder op 31 oktober 2017 een wijzigingsverzoek van het
aantal kindplaatsen aan.
De houder verzoekt het aantal kindplaatsen te wijzigen van 10 naar 20 kindplaatsen.
Dit wijzigingsverzoek wordt in dit onderzoek meegenomen.
Bevindingen op hoofdlijnen
Er is een tekortkoming geconstateerd op het domein "Ouderrecht: Oudercommissie".
Er wordt voldaan aan de overige getoetste voorwaarden.
Advies aan College van B&W
De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid.
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk
Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) naar 20 kindplaatsen toe te wijzen.
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Observaties en bevindingen
Pedagogisch klimaat
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld:

waarborging emotionele veiligheid;

ontwikkeling van persoonlijke competentie;

ontwikkeling van sociale competentie;

overdracht van normen en waarden.
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument
observatie 4-12 jaar.
Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk is het beleidsplan gecontroleerd op
inhoud en volledigheid en getoetst aan de hand van de praktijkobservatie.
Pedagogisch beleid
Houder heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan opgesteld voor de organisatie en daarnaast
een werkplan (versie augustus 2017) voor de locatie.
In het pedagogische plan wordt onder andere omschreven:

de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden
voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze
waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt;

de werkwijze en leeftijdsopbouw van de basisgroep;

de achterwachtregeling
De visie van de BSO is ook verwoord in het plan. De uitgangspunten hierbij zijn: vrijheid,
zelfstandigheid en samenwerken (Daltonwerkwijze).
Er wordt (nog)niet afgeweken van de beroepskracht-kindratio.
Indien de BSO groeit tot meer dan 10 kinderen, zal houder moeten regelen dat, indien er wordt
afgeweken van de beroepskracht-kindratio en er daarom slecht 1 beroepskracht op de locatie
aanwezig is, er een andere volwassene in het pand aanwezig is.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden.
Pedagogische praktijk
De praktijkobservatie is uitgevoerd op 21 augustus 2017. Bij binnenkomst van de toezichthouder
zitten de kinderen samen met beroepskracht aan de groepstafel.
Er zijn 7 kinderen aanwezig onder begeleiding van 1 beroepskracht.
Het volgende is onder andere geobserveerd ten aanzien van de pedagogische basisdoelen (waarbij
de schuingedrukte tekst uit het veldinstrument is overgenomen en de tekst daarna een uitwerking
daarvan is in zoals deze is geobserveerd in de praktijk):
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Zorgdragen voor waarborging van de emotionele veiligheid
“De beroepskrachten communiceren met de kinderen’’:
De beroepskracht gedraagt zich sensitief en responsief naar de kinderen. Zij laat actief merken dat
zij het kind begrijpt en reageert daar adequaat op. De beroepskracht zegt bijvoorbeeld: "Het is de
eerste dag dat we met de BSO op de gang zitten. Dat is even wennen he?"
De kinderen zijn rustig en ontspannen in het contact met de beroepskrachten. De beroepskracht
reageert op een warme en ondersteunende manier. Dit blijkt tijdens de beroepskracht onder
andere uit de manier waarop zij met het nieuw aangemelde kind omgaat. De beroepskracht
zegt: "Hoe vond je het de eerste dag op school? Dat snap ik heel goed, dat je dat een beetje
spannend vond." Het kind verblijft ontspannen in de nabijheid van de beroepskracht. Gedurende de
middag komt het kind tot spel.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de persoonlijke competentie
“De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) kinderen’’:
De kinderen krijgen na het eet- en drinkmoment tijd voor vrij spel. De kinderen hebben de
mogelijkheid om zich te ontspannen en/of schooldrukte af te reageren. Zij kunnen kiezen voor een
activiteit die past bij hun eigen interesse en energieniveau.
Er is divers spelmateriaal aanwezig in de ruimte. De kinderen hebben zichtbaar plezier.
Zorgdragen voor de ontwikkeling van de sociale competentie
“De beroepskrachten ondersteunen de kinderen in hun onderlinge interactie’’:
De beroepskracht moedigt interactie tussen groepsgenootjes aan. Zij helpt de kinderen om contact
met elkaar te maken. Een van de kinderen heeft een idee voor een activiteit. De beroepskracht legt
deze optie voor aan de groep, zij zegt:
"Steek je vinger eens op als je wilt dat we naar de Vlindertuin gaan."
"Iedereen moet het erover eens zijn. Gaan we maar eens over na denken tijdens het koekje." De
beroepskracht stimuleert de kinderen tot afstemming en overleg met elkaar.
De beroepskracht zet zich in voor een positieve sfeer. Ze betrekt de kinderen actief bij
organisatorische zaken. De beroepskracht geeft de kinderen positieve feedback en waardering als
zij zich actief betrokken tonen.
Zo zegt de beroepskracht: "Zou jij voor mij even het drinken in willen schenken?" "Dat is fijn! Dan
kan ik even het fruit pakken."
"Heeft iedereen wat te drinken?"
Zorgdragen voor de overdracht van normen en waarden
'' Afspraken, regels en omgangsvormen zijn herkenbaar aanwezig en worden toegepast”:
De beroepskracht begeleidt de kinderen actief bij het omgaan met de afspraken in de groep. Zo
zegt de beroepskracht wanneer een kind ongepaste opmerking maakt: "Kom eens even terug. Hoe
vraag je dat nu netjes?" De beroepskracht toont zich respectvol en geïnteresseerd naar de
kinderen. De beroepskracht spreekt de kinderen aan op hun omgang met elkaar en de
beroepskracht. De kinderen worden aangezet tot sociaal gedrag bijvoorbeeld; op hun beurt/elkaar
wachten. De beroepskracht zegt bijvoorbeeld: "Wacht eventjes. Ik ben nog even aan het praten."
Conclusie
Uit de praktijkobservatie blijkt dat de houder voldoende zorgdraagt voor:

Het waarborgen van de emotionele veiligheid;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te
komen;

dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te
komen;

de overdracht van normen en waarden.
Gebruikte bronnen:

Interview (aanwezige beroepskracht, 21-08-2017)

Observaties (21-08-2017)

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch werkplan
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Personeel en groepen
Dit hoofdstuk belicht de inspectiebevindingen over het domein personeel en groepen.
Er worden eisen gesteld aan het personeel, in dit domein wordt toegelicht of aan de eisen
hieromtrent wordt voldaan. Tevens worden er eisen gesteld aan hoe de houder met de opvang in
groepen dient om te gaan. De bevindingen over deze voorwaarden worden beschreven en
beoordeeld.
Verklaring omtrent het gedrag
Er is onderzoek gedaan naar de verklaringen omtrent het gedrag van de personen die op de
buitenschoolse opvang werkzaam zijn in week 34 en 35 van 2017. Het betreft drie
beroepskrachten. De steekproef is daarnaast nog met vier andere beroepskrachten van deze
locatie uitgebreid.
De verklaringen omtrent gedrag zijn op locatie ingezien.
Er worden op deze opvanglocatie geen vrijwilligers, uitzendkrachten of stagiaires ingezet.
Conclusie
Uit de beoordeling van de Verklaringen Omtrent Gedrag op locatie blijkt dat deze beroepskrachten
in het bezit zijn van een VOG die voldoet aan de voorwaarden.
Passende beroepskwalificatie
Er is onderzoek gedaan naar de beroepskwalificaties van de personen die op de buitenschoolse
opvang werkzaam zijn in week 34 en 35 van 2017. Het betreft drie beroepskrachten. De steekproef
is daarnaast nog met vier andere beroepskrachten van deze locatie uitgebreid.
De beroepskwalificaties zijn op locatie ingezien.
Conclusie
Uit de beoordeling van de beroepskwalificaties op locatie blijkt dat deze beroepskrachten in het
bezit zijn van beroepskwalificaties die voldoen aan de voorwaarden.
Opvang in groepen
BSO Fris! Zonnewende de Keerkring biedt opvang in één basisgroep.
Deze basisgroep bestaat tijdens de inspectie uit 7 kinderen.
Uit een steekproef in de plaatsingslijsten blijkt dat er op sommige dagen meer dan 10 kinderen zijn
aangemeld, respectievelijk 17 op 24 augustus 2017.
BSO Fris! Zonnewende de Keerkring staat geregistreerd in het LRKP met 10 kindplaatsen.
Dit behoeft wijziging.
De basisgroep bestaat uit minder dan twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd
waarop het basisonderwijs voor die kinderen eindigt en voldoet daarmee aan de voorwaarden
omtrent opvang in groepen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de voorwaarden omtrent opvang in groepen.
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Beroepskracht-kindratio
De beroepskracht-kindratio is tijdens het inspectiebezoek geborgd.
Tijdens het inspectiebezoek is de verdeling als volgt;

Basisgroep

Aantal aanwezige kinderen
7

Benodigde beroepskrachten
1

Ingezette beroepskrachten
1

Uit presentielijsten en personeelsrooster blijkt dat er structureel voldoende beroepskrachten
worden ingezet.
Conclusie
De beroepskracht-kindratio voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Gebruik van de voorgeschreven voertaal
Tijdens het inspectiebezoek wordt uitsluitend Nederlands gesproken.
Conclusie
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-08-2017)

Interview (aanwezige beroepskracht, 21-08-2017)

Plaatsingslijsten

Presentielijsten

Personeelsrooster (week 34, augustus 2017)
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Veiligheid en gezondheid
Uit de wet kinderopvang vloeien bepalingen voort die stellen dat de houder moet zorgdragen voor
een verantwoord veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid, middels een risico-inventarisatie.
De bevindingen hieromtrent worden hieronder beschreven en beoordeeld.
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gemaakt met een bijbehorend
actieplan (versie augustus 2017). Daarnaast zijn huisregels en protocollen opgesteld. De
inventarisatie betreft de actuele situatie.
De aanwezige beroepskracht is op de hoogte gebracht door de houder. In de praktijk werkt zij
aantoonbaar volgens de afspraken. Bijvoorbeeld:

Kinderen worden gewezen op gedragsafspraken m.b.t. de veiligheid in de ruimte (bijv. 'binnen
lopen, buiten mogen we rennen')

Kinderen worden gewezen op de hygiëneregels (handen wassen e.d.);

Er wordt zorggedragen voor hygiëne in de groepsruimte. Zichtbaar vuil wordt direct opgeruimd
door de beroepskracht.
Conclusie
Het beleid met betrekking tot de veiligheid en gezondheid voldoet aan de getoetste voorwaarden.
Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode opgesteld die voldoet aan de beschreven eisen.
De aanwezige beroepskracht heeft kennis van de meldcode. De houder brengt de meldcode onder
de aandacht van de beroepskrachten.
Er is met de houder gesproken over het gebruik van de oude naam (AMK) van het meldpunt in de
meldcode. De houder gaat dit aanpassen.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot de meldcode.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-08-2017)

Interview (aanwezige beroepskracht, 21-08-2017)

Observaties (21-08-2017)

Risico-inventarisatie veiligheid

Risico-inventarisatie gezondheid

Actieplan veiligheid

Actieplan gezondheid

Ongevallenregistratie

Meldcode kindermishandeling
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Accommodatie en inrichting
De houder van een kindercentrum moet zorgdragen voor passend ingerichte ruimtes voor spelen
(zowel binnen als buiten) die in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te
vangen kinderen.
Hieronder volgen de bevindingen en beoordelingen over de voorwaarden met betrekking tot het
domein "Accommodatie en inrichting".
Binnenruimte
Er hebben wijzigingen plaatsgevonden in het gebruik van binnenruimte sinds de inspectie van 19
december 2016. In plaats van het klaslokaal wordt nu de aula van de school gebruikt als
basisgroep ruimte.
Op 31 oktober dient de houder een wijzigingsverzoek kindplaatsen in bij de gemeente Apeldoorn.
De houder wenst het aantal kindplaatsen van 10 kindplaatsen te wijzigen in 20 kindplaatsen.
Het inspectieonderzoek heeft vertraging opgelopen vanwege onduidelijkheden in de
gebruikersfunctie van de ruimte. De houder heeft op 7 november 2017 aantoonbaar gemaakt dat
de aula een verblijfsruimte betreft.
Benodigde ruimte volgens de Wet
bij 20 kindplaatsen
Binnenruimte
(3,5 m2 per
kind)

70 m2

Beschikbare ruimte
van de opvanglocatie volgens de houder
aangeleverde maten
Deel van de hal:
160 m2

De houder heeft een deel van de aula ingericht als speelruimte voor de BSO. Deze ruimte is
voldoende groot en passend ingericht voor de opvang aan 20 kinderen.
Conclusie
Er is voor de opvang van maximaal 20 kinderen ten minste 3,5 m² passend ingerichte
binnenspeelruimte per kind beschikbaar.
Buitenspeelruimte
Het schoolplein van de school wordt gebruikt als buitenruimte voor de BSO. Deze ruimte is vast
beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
Het ruime schoolplein is aangrenzend aan de BSO en goed voor kinderen toegankelijk.
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden omtrent buitenruimte voor 20 kindplaatsen.
Gebruikte bronnen:

Observaties (21-08-2017)

Plattegrond

Contact bouw- en woningtoezicht gemeente Apeldoorn
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Ouderrecht
Dit domein belicht de inspectiebevindingen over het domein "Ouderrecht". De Wet Kinderopvang
stelt dat de houder moet zorgdragen voor onder andere:

het adequaat informeren van ouders.

ouderinspraak middels een oudercommissie
De bevindingen over deze voorwaarden worden in dit domein beschreven en beoordeeld.
Informatie
Houder informeert ouders op diverse manieren bijvoorbeeld middels:

de website

intake-gesprek

informatie op locatie en via overdracht

nieuwsbrieven

Op de website is het meest recente inspectierapport geplaatst.
De klachtenregeling en de informatie omtrent de geschillencommissie wordt aan ouders bekend
gemaakt, onder andere via de website.
De houder stelt dat er geen klachten zijn ingediend in het jaar 2016.
Oudercommissie
De houder heeft een reglement oudercommissie vastgesteld. Dit reglement voldoet aan de gestelde
voorwaarden.
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen.
De houder heeft zich aantoonbaar voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en
biedt ouders de gelegenheid deel te nemen aan een oudercommissie.
De houder tracht ouders hiervoor te werven door onder andere middels de nieuwsbrief.
Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, dient de houder de ouders
aantoonbaar voldoende op een andere wijze te betrekken bij:
1. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
2. het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
3. voedingsaangelegenheden van algemene aard;
4. het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
5. openingstijden;
6. het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
7. de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
8. wijziging van de prijs van kinderopvang.
Hierna volgen de zaken waarover de afgelopen periode het adviesrecht van toepassing was:
Ad 2. Het meest recent vastgestelde pedagogisch werkplan dateert van augustus 2017. Het
pedagogisch beleid dat wordt gevoerd is een onderwerp waarvoor adviesrecht geldt en waar ouders
voldoende aantoonbaar betrokken bij dienen te worden.
De houder kan dit onvoldoende aantonen.
Ad 4. Ouders dienen betrokken te worden bij het algemene beleid op het gebied van opvoeding,
veiligheid of gezondheid. Het meest recent vastgestelde veiligheid en gezondheidsbeleid met daarin
beschreven het beleid ten aanzien van het nieuwe in gebruik genomen lokaal dateert van augustus
2017. Het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid is een
onderwerp waarvoor adviesrecht geldt en waar ouders voldoende aantoonbaar betrokken bij
dienen te worden. De houder kan dit onvoldoende aantonen.
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Bovenstaande is met de locatie-verantwoordelijke besproken.
De locatie-verantwoordelijke vertelt dat, gedurende de periode dat er nog geen oudercommissie is
ingesteld voor deze locatie, advies wordt gevraagd aan de oudercommissie van een andere locatie.
Hier zijn (nog) geen ouders van de locatie Zonnewende de Keerkring deelnemer aan het
adviestraject.
Ouders die opvang afnemen bij locatie Zonnewende de Keerkring zijn onvoldoende aantoonbaar
betrokken bij hiervoor genoemde zaken.
Conclusie
De houder kan onvoldoende aantonen ouders op andere wijze te betrekken bij zaken waarvoor
adviesrecht geldt. Er is beleid vastgesteld waarbij ouders van deze locatie onvoldoende
aantoonbaar zijn betrokken.
Er wordt voldaan aan de overige getoetste voorwaarden op dit domein.
Uit bovenstaande constatering(en) / bevinding(en) blijkt dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is
voldaan.

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder
de ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
Houder heeft een regeling over de afhandeling van klachten. Deze is gepubliceerd op de website.
De








regeling voorziet er in dat:
de ouder de klacht schriftelijk indient bij de houder;
de houder de klacht zorgvuldig onderzoekt;
de ouder op de hoogte gehouden wordt van de voortgang;
de klacht, rekening houdend met de aard ervan, z.s.m. wordt afgehandeld;
de klacht uiterlijk 6 weken na indiening, wordt afgehandeld;
de houder de ouder schriftelijk een met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
de houder een concrete termijn in het oordeel stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen
zijn gerealiseerd.

De regeling voldoet aan de gestelde eisen.
Fris! is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie erkende geschillencommissie.
Conclusie
Er wordt voldaan aan de getoetste voorwaarden met betrekking tot klachten en geschillen per 1
januari 2016.
Gebruikte bronnen:

Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (22-08-2017)

Reglement oudercommissie

Website

Nieuwsbrieven

Klachtenregeling
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Overzicht getoetste inspectie-items
Pedagogisch klimaat
Pedagogisch beleid
Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum
kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van: de
wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor
kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie en de wijze waarop de
overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de basisgroep.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
(spel)activiteiten die kinderen buiten de basisgroepen kunnen verrichten.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving hoe
ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g en art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van de
wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe basisgroep waarin zij zullen worden
opgevangen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Het pedagogisch beleidsplan bevat in duidelijke en observeerbare termen een beschrijving van het
beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Pedagogische praktijk
De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
persoonlijke competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

12 van 19
Definitief inspectierapport buitenschoolse opvang jaarlijks onderzoek 21-08-2017
Fris! kinderdagverblijven Zonnewende de Keerkring BSO (Buitenschoolse opvang) te Apeldoorn

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van
sociale competentie te komen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Personeel en groepen
Verklaring omtrent het gedrag
De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven na 1 maart
2013.
(art 1.50 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan
twee jaar.
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 en 1.57 lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Passende beroepskwalificatie
Alle beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie
zoals opgenomen in de meest recent aangevangen cao kinderopvang.
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Opvang in groepen
De opvang vindt plaats in basisgroepen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De basisgroep bestaat uit maximaal twintig kinderen in de leeftijd van 4 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

OF
De basisgroep bestaat uit maximaal dertig kinderen in de leeftijd van 8 jaar tot de leeftijd waarop
het basisonderwijs voor die kinderen eindigt.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Beroepskracht-kindratio
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 4 jaar.
- 1 beroepskracht per 10 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8 jaar.
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 3 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

OF
De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige
kinderen in de groep bedraagt ten minste:
- 2 beroepskrachten en een extra volwassene per 30 aanwezige kinderen in de leeftijd vanaf 8
jaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 4 en 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)
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De houder heeft geregeld dat een andere volwassene telefonisch bereikbaar is en binnen 15
minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit, indien conform de beroepskracht-kindratio
slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 6 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Gebruik van de voorgeschreven voertaal
De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt.
(art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

OF
Er wordt mede een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in
specifieke omstandigheden daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde
gedragscode.
(art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Veiligheid en gezondheid
Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid
De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie veiligheid op voor alle voor kinderen toegankelijke
ruimtes in een kindercentrum, waaronder de buitenspeelruimte.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub
a Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)

De houder beschrijft de veiligheidsrisico’s op de thema’s: verbranding, vergiftiging, verdrinking,
valongevallen, verwondingen, beknelling, botsen, stoten, steken en snijden.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn,
respectievelijk worden genomen in verband met de veiligheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de veiligheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De registratie van ongevallen bevat per ongeval de aard en plaats van het ongeval, het jaar waarin
het ongeval zich heeft voorgedaan en een overzicht van getroffen maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Besluit
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie veiligheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

De houder stelt jaarlijks een risico-inventarisatie gezondheid op.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang,
buitenlandse kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

De houder heeft een risico-inventarisatie gezondheid betreffende de actuele situatie.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 5 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen; art 5 lid 3 sub f Besluit registers kinderopvang, buitenlandse kinderopvang en
peuterspeelzaalwerk)
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De houder beschrijft de gezondheidsrisico’s op de thema’s: ziektekiemen, binnenmilieu,
buitenmilieu en medisch handelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub a en
lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

In het plan van aanpak geeft de houder aan welke maatregelen op welk moment zijn
respectievelijk worden genomen in verband met de gezondheidsrisico’s, alsmede de samenhang
tussen de gezondheidsrisico’s en de maatregelen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 sub b
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder zorgt ervoor dat personen werkzaam bij het kindercentrum kennis kunnen nemen van
de vastgestelde risico-inventarisatie gezondheid.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 2
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 2 lid 4 Regeling kwaliteit kinderopvang en
peuterspeelzalen)

Meldcode kindermishandeling
De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld die ten minste de volgende
elementen bevat:
- een stappenplan voor het omgaan met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;
- toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden bij de stappen;
- specifieke aandacht voor bijzondere vormen van geweld;
- specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met vertrouwelijke gegevens.
(art 1.51a lid 1, 2, 3 en 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen)

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode.
(art 1.51a lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Accommodatie en inrichting
Binnenruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3,5 m² passend ingerichte binnenspeelruimte
beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De binnenruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op
te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 8 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

Buitenspeelruimte
Per aanwezig kind in het kindercentrum is ten minste 3 m² buitenspeelruimte beschikbaar.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is voor kinderen toegankelijk.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is vast beschikbaar voor de buitenschoolse opvang.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)

De buitenspeelruimte is passend ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de
op te vangen kinderen.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 6 Besluit kwaliteit
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 10 lid 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)
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Ouderrecht
Informatie
De houder informeert ouders en een ieder die daarom verzoekt over het te voeren beleid.
(art 1.54 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder informeert ouders en personeel over het inspectierapport door het zo spoedig mogelijk
na ontvangst op de eigen website te plaatsen. Indien geen website aanwezig is legt de houder een
afschrift van het inspectierapport op een voor ouders en personeel toegankelijke plaats.
(art 1.54 lid 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de klachtenregeling, alsmede wijzigingen daarvan, op passende wijze onder de
aandacht van ouders.
(art 1.57b lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder brengt de mogelijkheid om geschillen aan de geschillencommissie voor te leggen op
passende wijze onder de aandacht van ouders.
(art 1.57c lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Oudercommissie
De houder heeft voor de oudercommissie, tenzij er op grond van artikel 1.58, tweede lid geen
oudercommissie is ingesteld, zes maanden na registratie een reglement oudercommissie
vastgesteld.
(art 1.46 lid 2, 1.58 lid 2 en 1.59 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat regels omtrent de wijze van kiezen, de zittingsduur en het aantal leden.
(art 1.59 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Het reglement omvat geen regels omtrent werkwijze van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder wijzigt het reglement na instemming van de oudercommissie.
(art 1.59 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder stelt binnen zes maanden na de registratie een oudercommissie in.
OF
De verplichting tot het instellen van een oudercommissie geldt niet omdat het een kindercentrum
betreft waar maximaal 50 kinderen worden opgevangen. De houder heeft zich aantoonbaar
voldoende ingespannen om een oudercommissie in te stellen en biedt ouders de gelegenheid deel
te nemen aan een oudercommissie.
(art 1.58 lid 1, 2 en 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Als er conform artikel 1.58 tweede lid geen oudercommissie is ingesteld, betrekt de houder de
ouders aantoonbaar voldoende op een andere wijze bij:
- de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan artikel 1.50, eerste lid;
- het pedagogische beleid dat wordt gevoerd;
- voedingsaangelegenheden van algemene aard;
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid of gezondheid;
- openingstijden;
- het beleid met betrekking tot het aanbieden van voorschoolse educatie;
- de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
- wijziging van de prijs van kinderopvang.
(art 1.58 lid 2 en 3, 1.60 lid 1 en 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

Klachten en geschillen per 1 januari 2016
De houder treft een regeling voor de afhandeling van klachten over:
- een gedraging van de houder of een bij de houder werkzaam persoon jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
(art 1.57b lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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De regeling is schriftelijk vastgelegd, voorziet er in dat de ouder de klacht schriftelijk bij de houder
indient en dat de houder:
- de klacht zorgvuldig onderzoekt;
- de ouder zoveel mogelijk op de hoogte houdt van de voortgang van de behandeling;
- de klacht, rekening houdende met de aard ervan, zo spoedig mogelijk wordt afgehandeld;
- de klacht, uiterlijk zes weken na indiening bij de houder, wordt afgehandeld;
- de ouder een schriftelijk en met redenen omkleed oordeel op de klacht verstrekt;
- in het oordeel een concrete termijn stelt waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn
gerealiseerd.
(art 1.57b lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)

De houder van een kindercentrum is aangesloten bij een door de minister van Veiligheid en Justitie
erkende geschillencommissie voor het behandelen van:
a) geschillen tussen houder en ouder over:
- een gedraging van de houder of bij de houder werkzame personen jegens een ouder of kind;
- de overeenkomst tussen de houder en de ouder.
b) geschillen tussen houder en oudercommissie over de toepassing en uitvoering van het wettelijke
adviesrecht.
(art 1.57c lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen)
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Gegevens voorziening
Opvanggegevens
Naam voorziening
Website
Aantal kindplaatsen

: Fris! kinderdagverblijven Zonnewende de Keerkring
BSO (Buitenschoolse opvang)
: http://www.friskinderdagverblijven.nl
: 10

Gegevens houder
Naam houder
Adres houder
Postcode en plaats
KvK nummer
Aansluiting geschillencommissie

:
:
:
:
:

Fris! Kinderdagverblijven Locatie BSO B.V.
Linie 540
7325 DZ Apeldoorn
57386366
Ja

Gegevens toezichthouder (GGD)
Naam GGD
Adres
Postcode en plaats
Telefoonnummer
Onderzoek uitgevoerd door

:
:
:
:
:

GGD Noord- en Oost-Gelderland
Postbus 3
7200 AA Zutphen
088-4433000
R. Lenselink

Gegevens opdrachtgever (gemeente)
Naam gemeente
Adres
Postcode en plaats

: Apeldoorn
: Postbus 9033
: 7300 ES APELDOORN

Gegevens toezicht

Planning
Datum inspectie
Opstellen concept inspectierapport
Zienswijze houder
Vaststelling inspectierapport
Verzenden inspectierapport naar houder
Verzenden inspectierapport naar
gemeente
Openbaar maken inspectierapport

:
:
:
:
:
:

21-08-2017
20-11-2017
23-11-2017
27-11-2017
27-11-2017
27-11-2017

: 30-11-2017
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport.
Apeldoorn, 21 november '17
Betreft: Zienswijze concept rapport Fris! Zonnewende de Keerkring
Graag reageren wij op het rapport naar aanleiding van de inspectie die plaats gevonden heeft op
maandag 21 augustus 2017.
Allereest willen wij graag aangeven dat wij het moment van inspectie niet als prettig ervaren
hebben, het betrof de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Zowel voor de kinderen als de
pedagogisch medewerkster een dag waarop het starten van routine in alle rust centraal zou
moeten staan. De aanwezigheid van de inspecteur brengt voor beide partijen spanning met zich
mee. Graag zouden wij deze inspecties voortaan op een ander moment in het schooljaar zien.
Met betrekking tot het advies de ouders van de locatie meer te betrekking in het mee denken van
het beleid geven wij graag aan dat er dagelijks contact momenten zijn met de ouders. Een
moment tussen pedagogisch medewerker en ouder waarin een ouder de kans krijgt zijn
bevindingen te doen over de huidige gang van zaken. Daarnaast worden alle ouders persoonlijk
benaderd deel te nemen aan de oudercommissie, tevens worden alle ouders actief benaderd over
de beleidszaken door bijvoorbeeld de nieuwsbrieven.
Momenteel denkt de oudercommissie van locatie Zonnewende Ravelijn mee over het beleid van
locatie Zonnewende Keerkring. De ouders van beide locaties zijn dit zo gewend omdat ook KBS de
Zonnewende op deze manier fungeert. Het betreft een school met twee locaties, de school maakt
op beide locaties gebruik van dezelfde werkwijze en bijvoorbeeld dezelfde MR. In onze praktijk
trachten wij ernaar hier een lijn in te trekken.
Om hierover in de toekomst geen twijfel meer te laten ontstaan zullen wij ouders nog actiever
benaderen deel te nemen aan oudercommissie vergaderingen of in gesprek gaan met de manager
van de betreffende locatie.
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