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Ouderbetrokkenheid VVE locaties

Onder Ouderbetrokkenheid verstaat Stichting Kinderopvang Friesland alle vormen van belangstellende
betrokkenheid van ouders bij de verzorging, opvoeding en begeleiding van hun kind op de groep binnen
en binnen kinderopvang. Ouders en kinderopvang hebben als uitgangspunt om elkaar wederzijds te
ondersteunen en hun bijdrage aan de verzorging, opvoeding en begeleiding van het kind op elkaar af te
stemmen.
Doel van ouderbetrokkenheid is het bevorderen en stimuleren van het leren, de motivatie en de
ontwikkeling van kinderen.1
De ouderbetrokkenheid locatiegericht is opgenomen in de bijlage.
Stichting Kinderopvang Friesland maakt onderscheid tussen de volgende vormen van
ouderbetrokkenheid binnen haar organisatie:
Informeren van ouders algemeen
Dit vindt binnen de organisatie plaats door:
- O1 Ouderbrochure, ontvangt elke ouder bij plaatsing;
- Pedagogisch beleidsplan (Ouderbrochure High Five);
- Pedagogisch werkplan van de locatie (aanwezig in de leesmap voor ouders);
- Veiligheid en gezondheidbeleid (aanwezig in de leesmap voor ouders);
- Nieuwsbrief voor ouders op de locatie (1x per zes weken)
- Plenaire ouderavond 1x in de twee jaar, vastgelegd in P29 Protocol Ouderavond;
- Leesmap voor ouders met diverse informatie;
- Informatieboekje specifiek van de locatie (waar beschikbaar)
- Facebookpagina van de stichting.
Informeren en overleg individueel met ouders
Dit vindt binnen de organisatie plaats door:
- Intakegesprek aan de hand van het intakeformulier 0-4 jaar, 2-4 jaar of 4-12 jaar (door
locatiemanager of vaste pedagogisch medewerker kind);
- Haal- en brengmomenten;
- 10 minutengesprek naar aanleiding van gegevens in het Kindvolgsysteem (vindt plaats rond
de verjaardag van het kind);
- Individueel overleg met ouders op verzoek van kinderopvang of ouders i.v.m. bijzonderheden of
zorgen om het kind..
Adviseren en meepraten (ouderparticipatie)
Dit vindt binnen de organisatie plaats door:
Oudercommissie/Centrale Oudercommissie:
- Adviesaanvragen organisatiebreed vanuit de Centrale Oudercommissie en directie;
- Adviesaanvragen aan de oudercommissie locatiegericht vanuit directie;
- Ongevraagd advies geven door de oudercommissie en/of Centrale Oudercommissie;
Participatie bij locatiegerichte activiteiten
- Het organiseren, begeleiden, ondersteunen van activiteiten op de locatie;
- Het organiseren, begeleiden en ondersteunen van uitstapjes;
- Ondersteuning bij schoonmaak en klusjes op locatie;
- Overige activiteiten en acties op locatie.
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Bron: http://www.nji.nl/Ouderbetrokkenheid (Nederlands Jeugdinstituut)
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Om de ouderbetrokkenheid binnen locaties waar VVE plaatsvindt te vergroten, kan gebruik
gemaakt worden van de volgende hulpmiddelen:
- Huisbezoek door locatiemanager of vaste pedagogisch medewerker kind. Dit huisbezoek kan
plaatsvinden in kader van VVE indicering, voor het afnemen van het intakegesprek of bij
jaarlijkse ouderbespreking kindvolgsysteem;
- Aansluiting zoeken bij het beleid ouderbetrokkenheid school; daar waar mogelijk wordt
samengewerkt aan ouderbetrokkenheid;
- Themabrieven VVE met voorbeelden van VVE activiteiten die ouders thuis kunnen doen, zoals
werkjes, verhaaltjes, liedjes, bewegen en spelletjes;
- Spelinloop op de groep: het meespelen met eigen kind aan het begin van de dag (bij voorkeur
minimaal 1x per 2 maanden;
- VVE informatie inloopochtend op locatie;
- VVE Thuis bijeenkomst (alleen op diverse locaties in Leeuwarden);
- Ouderhulp op locatie bij thema;
- Informatiebijeenkomst begin schooljaar voor nieuwe ouders over VVE (bijvoorbeeld het
vertonen van de informatiefilm “Welkom bij Piramide”);
- Uitreiken van een algemene informatiebrochure VVE voor ouders met doelen VVE en doelen
voor ouders bij de plaatsing van het kind;
- Invulling locatie ouderavond/koffieochtend met als thema VVE.
Om de ouderpopulatie van een locatie in beeld te brengen en betrokkenheid ouders bij VVE zij
de volgende punten opgenomen in het intakeformulier. Deze punten worden met ouders
besproken tijdens het intakegesprek:
- Hoogst genoten opleiding van ouder(s);
- Werk van ouder(s);
- Moedertaal van het kind;
- Algemene informatie VVE voor ouders (incl. doelen VVE);
- Ouderbetrokkenheid VVE (doelen voor ouders) bij uitreiking informatiebrochure VVE;
- De ontwikkeling van het kind wordt vastgelegd in het kindvolgsysteem, welke in een apart
gesprek jaarlijks (indien nodig vaker) besproken wordt met ouders;
- Overige punten die al op de intakelijst staan.
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Beschrijving ouderbetrokkenheid op de locatie

Locatie
Er wordt samenwerking met de
volgende scho(o)l(en)
Op de volgende manier wordt er
met de scho(o)l(en) samen
gewerkt ten aanzien van
ouderbetrokkenheid
Scho(o)l(en) worden op de
volgende wijze geïnformeerd over
het beleid ouderbetrokkenheid
van de organisatie en de
ouderbetrokkenheid van de locatie
Op de volgende wijze worden
ouders betrokken bij VVE
activiteiten op de locatie
(informatie en stimuleren van
deelnam)
Ouders participeren in de
volgende VVE activiteiten op de
locatie

Op de volgende wijze worden
ouders geïnformeerd en
gestimuleerd om thuis VVE
activiteiten uit te voeren
De volgende VVE activiteiten
worden aan gedragen voor ouders
om thuis te doen

Op de volgende wijze worden
thuisactiviteiten van ouders
gevolgd en geëvalueerd
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