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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. 
In het kader van het risico gestuurd toezicht heeft de inspectie zich primair gericht op de kwaliteit 
van de dagelijkse praktijk aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 
  

De oordelen zijn gebaseerd op: 
 observaties; 
 documenten die zijn ingezien op de locatie zelf of later zijn nagestuurd; 
 gesprekken met de beroepskrachten;contact met de locatiemanager. 
Er zijn vooraf geen documenten opgevraagd. 

 
Beschouwing 
Feiten over KDV Yes! Kinderopvang Reijerweg 

Deze locatie maakt deel uit van Yes! Kinderopvang, een organisatie die kinderopvang aanbiedt in 

de gemeenten Ridderkerk, Zwijndrecht, H.I. Ambacht en Heerjansdam. 
Het kinderdagverblijf is gelegen in basisschool de Regenboog, waar Yes! Kinderopvang ook een 
buitenschoolse opvang exploiteert. Het kinderdagverblijf biedt 15 kindplaatsen aan kinderen van 2-
4 jaar oud. 
  

Inspectiegeschiedenis 
De afgelopen jaren hebben de volgende inspecties plaats gevonden: 
28-10-2016 nader onderzoek. De overtredingen die geconstateerd zijn bij het jaarlijks onderzoek 
zijn opgeheven. 
19-05-2016 jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn overtredingen geconstateerd binnen de domeinen 
"Pedagogisch Klimaat", "Accommodatie en Inrichting" en "Ouderrecht". 
26-06-2015 jaarlijks onderzoek. Hierbij zijn geen overtredingen geconstateerd. 

  
Bevindingen op hoofdlijnen 
De houder voldeed niet aan alle voorwaarden die bij deze jaarlijkse inspectie zijn onderzocht. Na 
het toepassen van overleg en overreding op het domein ouderrecht wordt voldaan aan alle 
kwaliteitseisen. 
  

De bevindingen worden nader toegelicht bij de betreffende domeinen. 

 
Advies aan College van B&W 
Geen handhaving. 
De registergegevens komen niet overeen met de praktijk. In het LRKP zijn namelijk 14 
kindplaatsen opgenomen, dit moeten er 15 zijn. Ook is in het LRKP opgenomen dat de locatie niet 
VVE gesubsidieerd is, dit is wel het geval. De houder dient een wijzigingsverzoek met betrekking 
tot het aantal kindplaatsen/VVE aan de gemeente toe te zenden. 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
  
 
Pedagogische praktijk 

 
De 4 basisdoelen zoals vastgelegd in de Wet kinderopvang zijn geobserveerd en beoordeeld: 
  
- emotionele veiligheid 
- persoonlijke competentie 
- sociale competentie 
- overdracht van normen en waarden 

  
Tijdens de observaties van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het 
veldinstrument observatie pedagogische praktijk 0-4 jaar (versie januari 2015) met de daarin 

opgenomen indicatoren. De teksten van de gedragsbeschrijvingen van de pedagogische praktijk uit 
het veldinstrument zijn cursief gedrukt. 
Alle basisdoelen zijn beoordeeld. Hieronder zijn slechts een paar voorbeelden uitgewerkt van 

situaties die zich voordeden tijdens de observatie. 
  
De observatie heeft plaats gevonden op maandagochtend tijdens buiten spelen, kring en vrij 
spelen. 
  
Emotionele veiligheid 
Indicator: De beroepskrachten communiceren met de kinderen. 

De beroepskrachten verwoorden in veel situaties hun gedrag. Zij passen hun lichaamshouding aan 
(op ooghoogte praten, door de knieën gaan als zij bij spelsituaties meekijken) en praten met taal 
(zinsbouw, woordkeuze) die past bij de leeftijdsgroep. 
  
Observatie: 
Tijdens het vrij spelen zijn beide beroepskrachten en de stagiaire bezig met kleine groepjes 
kinderen. Zij bevinden zich allen telkens op kindhoogte. De stagiaire leest voor. Zij zit op een groot 

kussen en wie mee wil luisteren mag ook op het kussen bij haar zitten. 
Bij het dakpannen plakken zit de beroepskracht op haar knieën en in de huishoek zit een 
beroepkskracht erbij op een peuterstoel. Later zit een beroepskracht op de grond bij kinderen die 
met dieren en constructiemateriaal spelen. Ook spreken de beroepskrachten de kinderen aan met 
woorden die passen bij de leeftijd. Als zij opmerken dat een kind hen niet begrijpt proberen zij met 
andere woorden duidelijk te maken wat zij bedoelen.   

  
Persoonlijke competentie 
Indicator: De beroepskrachten ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van (individuele) 
kinderen. 
De beroepskrachten organiseren en benutten het dagprogramma voor uitdaging, stimulans, 
avontuur en plezier voor kinderen. Kinderen krijgen de kans om zichzelf en elkaars kunnen te 
ontdekken.  

De beroepskrachten plannen 'speelwerkactiviteiten' met een doel (bijv. fantasie- en rollenspel, 
tellen & meten, ontdekken). Er is aandacht voor overleg over kwaliteit en niveau van spel. 
  
Observatie: 

De beroepskrachten gaan gedurende de observatie doelgericht te werk. Zij benaderen de kinderen 
vriendelijk en hebben oog voor elk kind. Binnen het huidige thema 'droomhuis gezocht' worden 
verschillende activiteiten aangeboden. Enkele kinderen gaan met steun van een beroepskracht 

dakpannen plakken op een zelfgebouwd huis van karton. Er hangen foto's van de huizen van de 
kinderen op. Een ander kind speelt met een speelgoed boormachine en weer een ander is bezig 
met hameren. 
Tegelijkertijd is in de huishoek een beroepskracht met een aantal kinderen een babypop aan het 
wassen. De kinderen mogen water pakken bij de kraan. Even later kleedt één van de kinderen de 
pop aan. De kinderen zijn geconcentreerd en betrokken bij hun spel. 
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De beroepskrachten vertellen dat de thema's gelijklopen met de onderbouw van de school. Zij 
stemmen de bijbehorende activiteiten af op het ontwikkelniveau van de peuters. Er is een goede 

samenwerking tussen het kinderdagverblijf en de school. 
  
Aandachtspunt: 

Het is in de groepsruimte niet mogelijk dat kinderen op een plekje spelen waar andere kinderen 
en/of beroepskrachten hen niet 'storen'. Tijdens de observatie heeft één van de kinderen zich 
teruggetrokken onder een tafeltje met een bak speelgoed. De beroepskracht vertelt dat het kind dit 
doet als het wat drukker is op de groep en hij de behoefte aan rust heeft. De ruimte zal 
pedagogische meerwaarde bieden als kinderen privacy kunnen opzoeken of creëren in een rustig 
deel van de groep. 
  

Tijdens het onderzoek is gebleken dat de houder zorg draagt voor de uitvoering van het 
pedagogisch beleidsplan en dat beroepskrachten op de hoogte zijn van het beleidsplan en daar in 
de praktijk uitvoering aan geven. De 4 basisdoelen worden voldoende gewaarborgd waarmee 
voldaan is aan de wettelijke vereisten. 
  
Het vierogenprincipe is overeenkomstig het pedagogisch beleidsplan ingevoerd. 

 

 
Voorschoolse educatie 
 
Het kinderdagverblijf is elke werkdag open. Daarmee biedt het voldoende uren voor voorschoolse 
educatie aan. 
Er wordt gewerkt met het VVE-programma Puk en Ko. Met behulp van een activiteitenplanning 

worden thema's per ontwikkelingsgebied uitgewerkt. 
In de groepsruimte hangen knutselwerkjes en materiaal op dat gerelateerd is aan het thema. Het 
huidige thema is 'droomhuis gezocht'. 
De VVE-certificaten van de beroepskrachten en het opleidingsplan zijn ingezien en voldoen aan de 
gestelde eisen. 
  
 

Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 
 Pedagogisch beleidsplan 
 VVE-certificaten 

 Opleidingsplan voorschoolse educatie 
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Personeel en groepen 

 
  
 

Verklaring omtrent het gedrag 
 
De huidige beroepskrachten en stagiaire van deze locatie beschikken over een VOG die voldoet aan 
de wettelijke vereisten. 
 
 

Passende beroepskwalificatie 
 
De huidige beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie die voldoet aan de 
wettelijke vereisten. 
  
 
 

Opvang in groepen 

 
Het kinderdagverblijf beschikt over 1 stamgroep met maximaal 15 kinderen van 2-4 jaar oud. 
Er werken 2 vaste beroepskrachten op de locatie. 
 
 
 

Beroepskracht-kindratio 
 
Op het moment van inspectie zijn er 12 kinderen met 2 beroepskrachten aanwezig. 
  
Op het kinderdagverblijf worden voldoende beroepskrachten ingezet voor het aantal kinderen dat 
wordt opgevangen. Bij ziekte, vakantie en verlof wordt gebruik gemaakt van een vaste invalpool. 

Hiermee wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. 
  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview (beroepskrachten) 
 Observaties 

 Diploma beroepskracht 

 Verklaringen omtrent het gedrag 
 Diploma's beroepskrachten 
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Ouderrecht 

 
  
 

Oudercommissie 
 
Tijdens de inspectie blijkt de houder een oudercommissie reglement in gebruik te hebben dat niet 
voldoet aan de kwaliteitseisen. Hierop is overleg en overreding toegepast omdat de houder 
aangeeft bezig te zijn met het aanpassen van het oudercommissie reglement. Op 15 maart 2017 is 
een aangepast reglement toegestuurd dat geheel voldoet aan de kwaliteitseisen. 

  
  
Er is op dit kinderdagverblijf geen oudercommissie actief. De houder verricht doorlopend 
diverse inspanningen om leden te werven: 
 specifiek bij nieuwe ouders: tijdens het intakegesprek;  
 in algemene zin bij bestaande ouders: op de website en door het organiseren van een 

ouderbijeenkomst waarbij de oudercommissie aanwezig is en informatie over de 

oudercommissie geeft; 

 specifiek op de locatie: door het regelmatig plaatsen van een poster op de facebook pagina 
van de locatie. 

Het aantal kinderen waarvoor een plaatsingsovereenkomst is afgesloten is 50 of minder. De houder 
betrekt de ouders aantoonbaar over de punten waar de oudercommissie advies over kan geven: 
 het pedagogisch beleid; 
 voedingsaangelegenheden van algemene aard en 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 kinderopvang. 
 Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke vereisten. 

De houder heeft de werkwijze omtrent alternatieve ouderraadpleging organisatie breed vastgelegd 
in een document. De praktische uitvoering zal bij een volgende inspectie beoordeeld worden, 
omdat deze werkwijze per maart 2017 ingevoerd wordt. 
  
Er is voldaan aan de kwaliteitseisen voor zover nu beoordeeld. 
  

  

  
 
Gebruikte bronnen: 
 Interview houder en/of locatieverantwoordelijke 
 Interview (beroepskrachten) 
 Reglement oudercommissie 
 Website 

 poster werven oc leden 
 document alternatieve ouderraadpleging 
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Overzicht getoetste inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

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) 

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) 

De houder draagt zorg voor het uitvoeren van het vierogenprincipe overeenkomstig 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; art 5a en 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

Voorschoolse educatie 

De voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per 
week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen 
taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 en 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de 
groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van: Een getuigschrift van met gunstig 
gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma’s. 
OF 

Een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning 
EG-beroepskwalificaties. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 5 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 
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Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één 
module over het verzorgen van voorschoolse educatie. 

OF 
De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op 
het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en 
vroegschoolse educatieprogramma’s. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit basisvoorwaarden 
kwaliteit voorschoolse educatie) 

De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 

motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. 
(art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschoolse educatie) 

 

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) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd en is op dat moment niet ouder dan twee 
maanden. 
(art 1.50 lid 4 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Een verklaring omtrent het gedrag van een stagiaire, uitzendkracht of vrijwilliger is niet ouder dan 
twee jaar. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9, art 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 stamgroepen. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 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 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 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 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
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Ouderrecht 

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) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Yes Kinderopvang Reijerweg 
Aantal kindplaatsen : 14 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 

 
Gegevens houder 
Naam houder : Yes! Kinderopvang Ridderkerk BV 

Adres houder : Uilenvliet 39 
Postcode en plaats : 3333BS Zwijndrecht 
KvK nummer : 24428808 
Aansluiting geschillencommissie : Nee 

 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : GGD Rotterdam-Rijnmond 
Adres : Postbus 70014 
Postcode en plaats : 3000KS ROTTERDAM 

Telefoonnummer : 010 4984015 
Onderzoek uitgevoerd door :  F.M.M. Bakker 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Ridderkerk 
Adres : Postbus 271 
Postcode en plaats : 2980AG RIDDERKERK 

 
Planning 
Datum inspectie : 13-02-2017 
Opstellen concept inspectierapport : 23-03-2017 
Zienswijze houder : 31-03-2017 
Vaststelling inspectierapport : 03-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar houder : 03-04-2017 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 03-04-2017 

Openbaar maken inspectierapport : 03-04-2017 
 

 

 



 

12 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang jaarlijks onderzoek 13-02-2017 
Yes Kinderopvang Reijerweg te Ridderkerk 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

PSG Reijerweg van Yes! Kinderopvang is tevreden met dit inspectierapport. Vooral de 
bevindingen met betrekking tot de pedagogische praktijk vallen positief op. Medewerkers zijn 
erg betrokken bij de kinderen en de sfeer is goed. We vinden het belangrijk dat ook buiten actief 

meegespeeld wordt en er gerichte activiteiten worden gegaan. Dit is terug te lezen in de 
observatie. Het aandachtspunt dat er wellicht een plek mist waar kinderen zich ongezien terug 
kunnen trekken nemen we ter harte. We gaan goed kijken naar de kinderen en wanneer zich dat 
gemis voor lijkt te doen, zodat we hierop de plek zo nodig kunnen creëren. 
De continuïteit proberen wij zo goed mogelijk te waarborgen en wij dragen goed zorg voor het 
pedagogisch beleidsplan. Daarnaast zorgt het VVE programma voor een optimale ontwikkeling 
van onder andere de taal. De samenwerking met de school en de doorgaande lijn is op deze 

locatie heel goed en is iets waar we trots op zijn. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 


