Jaarverslag
2017

Peuterspeelzaal Overwhere
Tel 0299-433379

Flevostraat 4
1442 PZ Purmerend

www.peuterspeelzaaloverwhere.nl
peuterspeelzaaloverwhere@gmail.com

Inhoudsopgave

Inhoud
Aan onze ouders...................................................................................................................... 1
Activiteiten ............................................................................................................................... 2
Inspectie……………………………………………………………………………………………….2
Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang……………………………………………………3
2018……………………………………………………………………………………………………3
Contactinformatie..................................................................................................................... 4
Bedrijfsgegevens ..................................................................................................................... 4

Aan onze ouders
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Aan onze ouders
In 2017 is er een start gemaakt met het inrichten en vormgeven aan de oudercommissie
van Peuterspeelzaal Overwhere. Dit betekende onder andere inlezen, opstellen en
vastleggen van reglementen en het vormgeven aan de bekendheid van de commissie.
Iedere vergadering ontwikkelde de commissie zich steeds verder en zo konden de
onderdelen en onderwerpen die behandeld dienden te worden op een correcte wijze
benaderd en afgehandeld worden. De doelstelling was om een zo goed mogelijk
functionerende oudercommissie te vormen, die een waardige tafelgenoot kon zijn voor de
directie van Peuterspeelzaal Overwhere. Ieder lid heeft gedurende het jaar toon gegeven
aan inzet, inleving en het bijdragen aan beslissingsvorming.

Highlights bedrijf
Peuterspeelzaal Overwhere is een onderneming. En zoals alle andere ondernemingen moet
er voldaan worden aan regelgeving en wetgeving. We moeten ons verantwoorden aan
verschillende instanties en instellingen en ook in 2017 was dat niet anders. Zo is er een
inspectie geweest van het GGD Zaansteek-Waterland en aan de hand van hun rapport zijn
er aan aantal aanpassingen geweest in de uitvoering van het beleid.
En een groot onderwerp in 2017 was de inwerkintreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit
in de Kinderopvang (IKK). Hieraan verbonden was de wijziging van het Besluit
kinderopvangtoeslag voor het jaar 2018. Aardig wat wijzigingen waarover de ouders
geïnformeerd moesten worden. Hoe om te gaan met de veranderingen en hoe dit zo
transparant en duidelijk mogelijk aan de ouders uit te leggen. Een uitdaging die met beide
handen aangegrepen is.

Vooruit kijken
Het jaar 2018 zal een nieuwe start vertegenwoordigen voor de Peuterspeelzaal. Mede door
de wetsveranderingen met betrekking tot Kinderopvang. Hier zullen de directie en de
oudercommissie een goede samenwerking in hanteren om alles in goede banen te laten
verlopen.

Saskia Versteeg
Voorzitter Oudercommissie

Activiteiten
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Activiteiten

In mei 2017 is er een start gemaakt met het opstellen van het reglement oudercommissie
door de directie. Hierin zijn onderwerpen opgenomen zoals de doelstellingen en
samenstelling. Uitleg over het Adviesrecht van de oudercommissie en de werkwijze. Het
reglement oudercommissie is terug te vinden op de website en anders ter inzage op locatie.
Na het opstellen van het reglement oudercommissie is ook het huishoudelijk reglement
opgesteld. Hierin zijn de afspraken tussen de oudercommissie en de peuterspeelzaal
opgenomen. Zo is vastgelegd wat de taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn
en hoe deze uitgevoerd dienen te worden.

Inspectie
In september is er een inspectie geweest van de GGD Zaanstreek-Waterland. Hierin is
gekeken naar het Pedagogisch klimaat op de peuterspeelzaal. Onder het Pedagogisch
klimaat wordt onder andere verstaan; het pedagogisch beleid. Dit beschrijft het beleidsplan
voor de pedagogisch medewerksters om bijzonderheden in de ontwikkeling van de kinderen
te kunnen signaleren en om ouders te kunnen doorverwijzen naar de passende instanties.
Maar ook is er gekeken naar de emotionele veiligheid. Dit houdt in dat er een dagelijkse
routine is voor de kinderen wat ze houvast en duidelijkheid biedt. Personeel en groepen is
ook een onderdeel van inspectie en hierin worden de beroepskrachten gecontroleerd. Van
1 vrijwilligster bleek de Verklaring Omtrent Gedrag niet meer geldig te zijn. Dit is direct
opgepakt en aangevraagd. Verder bleek dat er voldoende gediplomeerde beroepskrachten
worden ingezet voor het aantal aanwezige kinderen.
Tevens heeft de inspectie ertoe geleid dat ook op het gebied van ouderrecht er aan alle
punten voldaan wordt. Nu is er een duidelijk klachtenregeling en is de organisatie
aangesloten bij een geschillencommissie. Hierover is informatie terug te vinden op de
website.
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Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang
Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang
In het kort betekent dat; werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van
regeldruk. Voor de volgende onderwerpen geldt dat er in meer of mindere mate wijzigingen
door de kinderopvangorganisaties zullen moeten plaatsvinden:
•

Beleid op het gebied van de ontwikkeling van kinderen

•

Veiligheids- en gezondheidsbeleid

•

Stabilisatie op de groepen en de inzet van beroepskrachten

•

Opleidingen medewerkers en de inzet van stagiaires

Aan al deze wijzigingen en aanpassingen heeft de peuterspeelzaal kunnen voldoen.
Daarnaast was als gevolg van de Wet Harmonisatie, er per 1 januari 2018 geen onderscheid
meer tussen peuterspeelzalen en dagopvang. Alle eisen die binnen de IKK zijn afgesproken
worden ook geldend voor peuterspeelzalen. Wat ook betekende dat de vergoedingen en
subsidies die ouders voorheen van de Gemeente kregen, nu via een andere regeling als
toeslag bij de belastingdienst aangegeven moest worden. Om de ouders hier zo goed
mogelijk over te informeren is door de directie en de oudercommissie een ouderavond
georganiseerd. Hierbij zijn ook vertegenwoordigers van de Gemeente en de Belastingdienst
aanwezig geweest om mensen verder te informeren en te assisteren bij aanvragen.

2018
Voor het jaar 2018 staan er een aantal dingen op de agenda. Zo willen wij ons aansluiten bij
de Belangenvereniging BOINK. Wij kunnen dan gebruik maken van hun online omgeving het
OC-Portaal. Hierdoor is nuttige informatie makkelijk te vinden en documenten online op te
slaan.
Hoe verloopt de overgang Wet IKK en de Harmonisatie en kinderopvangtoeslag.
En hoe om te gaan met de nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht zal
gaan.
We houden u op de hoogte.

Contactinformatie
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Contactinformatie
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Directrice
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peuterspeelzaaloverwhere@gmail.com

Saskia Versteeg
Voorzitter Oudercommissie
Tel 06-25085656

Bedrijfsgegevens
Peuterspeelzaal Overwhere
Flevostraat 4
1442 PZ Purmerend
Tel 0299-433379
www.peuterspeelzaaloverwhere.nl

