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Inleiding
In 2016 vallen onder de Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland (SPS) de
peuterspeelzalen in Blokzijl , Eesveen, Giethoorn, Kuinre, Oldemarkt, Sint
Jansklooster, Steenwijk, Steenwijkerwold, Tuk, Vollenhove, Wanneperveen en
Willemsoord.
Het peuterspeelzaalwerk maakt onderdeel uit van de portefeuille van wethouder
D. Frantzen-Boeve (Welzijn en Onderwijs).

Organisatie
Eind 2016 telt de SPS 17 peuterspeelzalen. Deze worden op dit moment bezocht
door 439 (435 in 2015) peuters in 31 (32 in 2015) basisgroepen van maximaal
zestien kinderen. 183 (126 in 2015) peuters zijn aangemeld en nog niet geplaatst.
Een klein gedeelte hiervan staat op een wachtlijst. Het ander deel heeft de door
de ouders gewenste startleeftijd nog niet bereikt.
Er zijn 23 peuterleidsters en 5 invalleidster in dienst en 5 interieurverzorgers.
De peuterleidsters worden ondersteund door ca. 70 vrijwilligers op de groepen.
De organisatie wordt geleid door twee managers en bestuurd door een bestuur,
bestaande uit vijf personen. Er is één administratieve kracht voor de
peuteradministratie.
Eind 2016 is het stichtingsbestuur samengesteld uit: voorzitter mevrouw G. Bolding,
penningmeester de heer L. Madhuizen, secretaris mevrouw M. Westenbrink,
vertegenwoordiger van het bestuur voor de Personeelsvereniging (PVT) mevrouw
A. Theunissen en als algemeen lid mevrouw M. Drent.
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Speelzalen en accommodaties
Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes in Steenwijk-West is gevestigd in het MFC De
Zuidwester en heeft twee basisgroepen. De speelzaal werkt met verlengde
dagdelen zodat een peuter die de basisgroep en het extra dagdeel bezoekt op
een aanbod van 10 uur per week komt.
Peuterspeelzaal De Boschkabouters in Willemsoord, gevestigd in het dorpshuis ’t
Kloniehuus, heeft één groep.
Peuterspeelzaal De Grutterij in Vollenhove, gevestigd in een voormalig
schoolgebouw van de gemeente, heeft vier groepen en twee 3+ groepen met
ieder twee extra dagdelen voor 2,5 en 3 jarige peuters.
Peuterspeelzaal Hakkepuf in de Oostermeenthe te Steenwijk is gevestigd in de
Beatrixschool en heeft drie groepen.
Peuterspeelzaal ‘t Hummeltje in Eesveen, gevestigd in het speellokaal van
basisschool de Driesprong, heeft één groep.
Peuterspeelzaal Ieniemienie in de Gagels te Steenwijk, gevestigd in de
Emmaschool, heeft twee groepen en twee extra dagdelen voor 2,5 en 3 jarige
peuters.
Peuterspeelzaal De Kletskoppies in Blokzijl, gehuisvest in de basisschool De
Rolpaal, heeft één groep.
Peuterspeelzaal Kiekeboe in Oldemarkt, gevestigd in het Zalencentrum Dalzicht,
heeft twee groepen en twee extra dagdelen voor 2,5 en 3 jarige peuters.
Peuterspeelzaal De Mannegies in St. Jansklooster, gevestigd in een voormalige
kleuterschool van de gemeente, heeft twee groepen en twee extra dagdelen
voor 2,5 en 3 jarige peuters.
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Peuterspeelzaal ’t Molentje in het centrum van Steenwijk, gevestigd in een
voormalige kleuterschool van de gemeente, heeft twee groepen en twee extra
dagdelen voor 2,5 en 3 jarige peuters.
Peuterspeelzaal Peuterleut in Wanneperveen, gevestigd in het dorpshuis “De
Wanne”, heeft twee groepen. De beschikbare ruimte moet voor en na gebruik inen uitgeruimd worden.
Peuterspeelzaal Peuterstation in het centrum van Steenwijk heeft twee groepen.
De speelzaal is gehuisvest in een lokaal van de openbare basisschool B aan de
Mr. Z. ter Steghestraat.
Peuterspeelzaal Tukkepukje in Tuk is gevestigd in een ruimte van het
kinderdagverblijf Woldkasteel dat in villa Oostwold in Tuk zit en heeft één groep.
Peuterspeelzaal Tweeplus in Kuinre, gevestigd in de openbare Burg. De
Ruiterschool te Kuinre, heeft één groep.
De christelijke peuterspeelzaal Ukkepuk is gehuisvest in basisschool Het Kompas
in de Oostwijkstraat te Steenwijk en heeft één groep.
Peuterspeelzaal De Wipwap in Giethoorn is samen met kinderdagverblijf
Spettervilla van Speel@home gevestigd in het Kulturhus “De Eendracht”. De
Wipwap heeft twee groepen en twee extra dagdelen voor 2,5 en 3 jarige peuters.
Peuterspeelzaal De Woelwatertjes in Steenwijkerwold is samen met het
kinderdagverblijf Woldkasteel gehuisvest in het Multi Functioneel Centrum
Hoogthij. De speelzaal heeft twee groepen en een extra dagdeel voor 2,5 en 3
jarige peuters. Hier wordt met verlengde dagdelen gewerkt zodat een peuter die
een basisgroep en het extra dagdeel bezoekt op een aanbod van 10 uren komt.
Het centrale kantoor van de Stichting is gevestigd aan de Gasthuislaan 22 te
Steenwijk.
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Verantwoordelijkheid en functie
De Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland stelt peuterspeelzaalbeleid vast en
voert dit uit volgens de wet Ontwikkelkansen door Kwaliteit en Educatie (wet OKE),
de kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen Steenwijkerland en de
notitie Groeiscenario’s voor voor- en vroegschoolse educatie. De kernopdracht is
‘het creëren van optimale ontwikkelingskansen voor alle kinderen in de leeftijd van
2-4 jaar door het aanbieden van veelzijdige en passende speelmogelijkheden.’

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)
Deze opdracht heeft tot volgende structuur en aanbod van het
peuterspeelzaalwerk in Steenwijkerland geleid. Peuterspeelzaalwerk wordt in drie
verschillende uitvoeringsniveaus aangeboden:

VVE Basis speelzaal
De peuterspeelzaal zoals we die van oudsher kennen, biedt per groep twee
dagdelen peuterspeelzaal onder begeleiding van één gekwalificeerde leidster en
één (zo mogelijk) vaste vrijwilliger. Dit zijn de zo genoemde VVE basis speelzalen.
Hier wordt volgens het Piramide programma thematisch gewerkt, waarbij het aantal
thema’s per jaar beperkt is. Deze groepen zijn op 9 speelzalen te vinden in
Willemsoord, Steenwijk, Eesveen, Blokzijl, Wanneperveen, Tuk en Kuinre.

VVE Plus speelzalen
Drie peuterspeelzalen hebben naast hun basis groepen een 3+ groep waar 3 jarige
peuters twee extra dagdelen per week mogen komen. Op de 3+ groep staan twee
gekwalificeerde leidsters. Op alle dagdelen wordt volgens het Piramide programma
gewerkt. Dat zijn de zo genoemde VVE plus speelzalen. Het gaat hierbij om de
speelzalen in: Oldemarkt, St. Jansklooster en Giethoorn.

VVE Extra speelzalen
Vijf peuterspeelzalen hebben naast de basis groep(en) ieder één basisgroep met
twee gekwalificeerde leidsters, de basis plus groep. Ook deze speelzalen hebben
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een 3+ groep met twee gekwalificeerde leidsters. Deze speelzalen zijn de VVE extra
speelzalen. De uitvoering van VVE is op deze locaties zoals aangegeven in de Wet
OKE; het VVE programma wordt aan kinderen die dat nodig hebben aangeboden
op 3-4 dagdelen, minimaal 10 uur per week, onder begeleiding van twee
gecertificeerde leidsters.
Deze speelzalen zijn te vinden in: Steenwijk West en Steenwijk- De Gagels, in
Vollenhove, in Steenwijkerwold en in Steenwijk centrum. Hiermee hebben wij een
aanbod van 96 wet OKE bestendige VVE plaatsen voor doelgroepkinderen
gerealiseerd.
Het daadwerkelijk opgevangen aantal doelgroepkinderen is per 1 oktober 2016
geteld en is door de gemeente verwerkt in de VVE monitor.
Het aantal geplaatste peuters per groep per maand is te zien in de bijlage van dit
jaarverslag.

VVE-doelgroepkinderen
VVE-doelgroepkinderen zijn alle kinderen in de leeftijd van 2,5 en 3 jaar die een
leerling-gewicht hebben volgens de gewichtenregeling basisonderwijs.
Daarnaast kan het consultatiebureau op basis van criteria bepalen of er sprake is
van (risico’s op) achterstand:
 Urgentieverklaring van het CB
 OVP score
 Onvoldoend taalaanbod
 Risicoprofiel (adhv schema’s)

VVE scholing
Om het aanbod van VVE speelzalen op de boven beschreven manier te realiseren,
is het noodzakelijk om ook voor nieuw personeel de Piramide training te realiseren.
In juni 2015 is er opnieuw een opleiding gestart voor 3 leidsters. Deze opleiding is
door vertrek van twee leidsters en een zwangerschapsverlof van de derde leidster
tijdelijk stop gezet.
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Harmonisatie
Om de vele ontwikkelingen en veranderingen die het peuterspeelzaalwerk in de
afgelopen jaren heeft ondergaan recht te doen en het beleid te voeren volgens
de wet OKE, de kadernota Harmonisatie voorschoolse voorzieningen en de
notitie groeiscenario’s voor- en vroegschoolse educatie van de gemeente
Steenwijkerland heeft het bestuur en management van de Stichting
Peuterspeelzalen Steenwijkerland een strategisch beleid uitgewerkt. Hierin zijn de
volgende missie en visie geformuleerd:

Missie
SPS ontwikkelt zich als dé expert op gebied van voorschoolse educatie voor alle
peuters die dat nodig hebben in alle kernen van Steenwijkerland. SPS voert dit uit
in nauwe samenwerking met ouders, zorginstellingen, kinderopvang, onderwijs
en de lokale overheid.

Visie
 SPS vindt het belangrijk dat kinderen van 2 tot 4 jaar alle kansen krijgen
zich te ontwikkelen. SPS ziet zichzelf daarin een rol toebedeeld op gebied
van educatie, zorg en opvang.
 SPS ziet een duidelijke meerwaarde als deze ontwikkelingsstimulering
samen met ouders en dicht bij ouders in de kernen van Steenwijkerland
wordt gerealiseerd. Zodoende kun je een hoog bereik realiseren van
deelname van kinderen (en ouders) aan deze ontwikkelingsstimulering.
 SPS vindt het belangrijk samen te werken met kinderopvang en
onderwijsorganisaties om de ontwikkelingsstimulering bij zoveel mogelijk
kinderen te realiseren die dat nodig hebben.
 SPS streeft ernaar de effecten van ontwikkelingsstimulering ook zichtbaar
te maken voor ouders, partners en gemeente.
 SPS vindt dat, door samenwerking op huisvestingsgebied met
kinderopvang en onderwijs er een efficiënter huisvestingsbeleid
gerealiseerd kan worden, onder andere in de multifunctionele
accommodaties. Dit is noodzakelijk om de voorziening in de kernen ook
toekomstbestendig te maken.
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Volgende vormen van samenwerking en afstemming in het kader van
harmonisatie zijn gerealiseerd of opgestart in 2016:
 Peuterspeelzaal Ieniemienie, gehuisvest in de Emmaschool, heeft samen
met de scholen en het kinderdagverblijf uit de wijk voorleesactiviteiten
georganiseerd. Samen met de Emmaschool hebben zij aan het
voorleesontbijt deel genomen.
 Peuterspeelzaal De Kletskoppies in Blokzijl is gehuisvest in de openbare
basisschool De Rolpaal. Samen met beide basisscholen en het
kinderdagverblijf van De Schutsluis zijn er in Blokzijl voorleesprojecten in
het kader van de nationale voorleesdagen. In deze periode wordt aan
hetzelfde thema gewerkt. Met Sint Maarten worden beide basisscholen
door de peuters bezocht. Op de Rolpaal wordt regelmatig een kijkje in de
klas van de kleuters genomen. De warme overdracht van peuters en het
informeren van elkaar is een vast en vanzelfsprekend gegeven.
 Peuterspeelzaal De Boschkabouters heeft samen met de leerlingen van de
Generaal van den Boschschool een spelletjesochtend gehad, een
gezamenlijke sportochtend en er werden samen voorleesactiviteiten
georganiseerd. Voor het behalen van het beweegdiploma werd gebruik
gemaakt va het speellokaal van school.
 Peuterspeelzaal Tukkepukje heeft zijn ruimte binnen het kinderdagverblijf
Woldkasteel in Tuk. Hier zijn de thema’s en de jaarplanning op elkaar
afgestemd en de ouderbrieven en werkschema’s worden samen
uitgewerkt. Dat leidt tot gezamenlijk uitgevoerde activiteiten in het kader
van het thema. Op de voorleesdagen komen leerlingen van groep 8 op de
speelzaal voorlezen en de Sinterklaasviering was ook een gezamenlijke
activiteit.
 Peuterspeelzaal De Woelwatertjes in Steenwijkerwold is naast het
kinderdagverblijf Woldkasteel gehuisvest. Incidenteel worden er
gezamenlijke activiteiten georganiseerd zoals Sint Maarten.
 Peuterspeelzaal Hakkepuf in Steenwijk Oostermeenthe is gehuisvest in de
basisschool Beatrix waar zij tot de zomer van 2016 naast de ruimtes van
het kinderdagverblijf Pretvilla van Speel@home gesitueerd waren. Het
speellokaal van de basisschool wordt regelmatig door de peuterspeelzaal

8

voor gymactiviteiten in gebruik genomen. Er zijn gezamenlijke activiteiten
met de kleutergroep rond St. Maarten en Sinterklaas gehouden.
 Peuterspeelzaal WipWap in Giethoorn is naast het kinderdagverblijf
Spettervilla van Speel@home gehuisvest. Rond Sint Marten en Vader- en
Moederdag vinden gezamenlijke knutselactiviteiten plaats en tijdens de
nationale Voorleesdagen zijn er gezamenlijke activiteiten. In het kader van
het 10-jarig bestaan hebben alle kinderen van de voorschoolse
voorzieningen en de basisscholen een kunstwerk gemaakt.
 Peuterspeelzaal De Grutterij in Vollenhove heeft binnen de Brede School
Stad Vollenhove een intensieve samenwerking met de drie basisscholen en
de kinderdagverblijven Ukkie en ’t Kompas. In 2016 zijn gezamenlijke
activiteiten in het kader van de nationale voorleesdagen georganiseerd. In
april werd samen met de kinderdagverblijven Ukkie en het Kompas een
sportdag gehouden en er zijn gezamenlijke Koningsspelen georganiseerd.
In het kader van het corso is voor elke leeftijdsgroep een activiteit
ontwikkeld. Het thema gezond leven, voeding en bewegen werd in 2016
voortgezet.
 Ook peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes neemt deel aan het
samenwerkingsverband Brede School en dan wel in Steenwijk West.
Binnen dit samenwerkingsverband zijn de Koningsspelen samen met
andere partners uit de wijk georganiseerd. Met de basisschool De
Samensprong, die in hetzelfde gebouw gevestigd is, zijn er samen met de
kleutergroep activiteiten ontplooit zoals herfstwandelingen, de intocht van
Sinterklaas, knutselactiviteiten rond Kerst. Samen met alle partners uit de
Zuidwester is een voorjaarsmarkt georganiseerd.
 Peuterspeelzaal Peuterstation heeft haar ruimte in school B in Steenwijk.
Hier wordt samen met de onderbouwcoördinator en de peuterleidsters
regelmatig over gezamenlijke activiteiten en beleid overlegd. Zo hebben
peuters en kleuters bij elkaar een kijkje in de klas genomen en de peuters
zijn aangeschoven bij maandafsluitingen en toneelvoorstelling. Het
jaarlijkse pleinfeest stond in 2016 in het teken van workshops. Ook de
speelzaal verzorgde een workshop. Ouders van peuters zijn welkom op
ouderavonden van school en de warme overdracht van de peuters is een
vanzelfsprekendheid.
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 Peuterspeelzaal Tweeplus in Kuinre heeft ruimte in de basisschool
Burgemeester de Ruiter. Er zijn op jaarbasis gezamenlijke activiteiten zoals
Sint Maarten viering en gaan de leerlingen van groep 7 en 8 aan de
kleuters en peuters in het kader van de Kinderboekenweek voorlezen.
Voor de kleuters en peuters is gezamenlijk een poppenkastvoorstelling
georganiseerd. Kleuter- en peuterleidster hebben regelmatig contact.
 Peuterspeelzaal ’t Hummeltje maakt gebruik van een ruimte in de
basisschool De Driesprong. Hier worden regelmatig gezamenlijke
speelmomenten van peuters en kleuters georganiseerd. Feesten zoals
Sinterklaas, Kerst, Pasen en de feestavond van het dorp worden samen
gevierd. In het kader van het beweegdiploma is er samen met de kleuters
een beweegochtend geweest. Peuters worden altijd warm overgedragen.
 De christelijke peuterspeelzaal Ukkepuk heeft een ruimte in de christelijke
basisschool Het Kompas. Samen met de school werd in 2016 de
Koningsspelen gevierd, werd een oma-/ opadag met pannenkoeken eten
gehouden en is samen met de hele school Sinterklaas ontvangen. De
peuters hebben mee gedaan aan het Nationaal Schoolontbijt. De leidster
neemt elke dinsdagochtend samen met de leerkrachten van school deel
aan de weekopening.

Programma’s / activiteiten per peuterspeelzaal
Naast de VVE programma’s worden er nog volgende ontwikkeling stimulerende
programma’s en activiteiten in de peuterspeelzalen aangeboden:
-

Spel- en boekenplan: uitleensysteem ter bevordering van taalstimulering.
Uitgevoerd bij De Bezige Bijtjes, De Grutterij, ‘t Hummeltje, Ieniemienie,
Peuterstation en Tukkepukje. Peuterspeelzaal De Woelwatertjes geven
tasjes op maat mee aan de peuters.

-

Deelname aan Brede School: een samenwerkingsverband van scholen,
peuterspeelzaal, het CJG en het sociaal cultureel werk dat
ontwikkelingskansen van kinderen wil bevorderen. De Grutterij in
Vollenhove en De Bezige Bijtjes in Steenwijk West maken deel uit van een
Brede School samenwerkingsverband.
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-

Verbreding van het aanbod van SPS met beweegactiviteiten. Het halen van
een zwemdiploma voor het jonge kind is voor veel ouders de normaalste
zaak van de wereld en hoort bij de opvoeding. Het behalen van een
beweegdiploma voor het jonge kind is nog niet zo vanzelfsprekend, maar
erg belangrijk voor de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van het
jonge kind. Daarmee wordt SPS geen gymnastiekvereniging, maar worden
de beweegactiviteiten op een hoger plan gebracht: leuke beweegspelletjes
die passen bij peuters en hun ontwikkeling stimuleren. Welke peuter wil er
niet klimmen, klauteren, springen, rollen, huppen, glijden, werpen en
vangen?
De gemeente Steenwijkerland heeft SPS een subsidie toegekend voor de
periode juli 2014 tot en met december 2016. Hierdoor was het voor SPS
mogelijk alle leidsters te scholen in het geven van beweegactiviteiten. Peuters
die een aantal vaardigheden beheersen kunnen zo het Beweegdiploma voor

peuters behalen bij een van de peuterspeelzalen. Ook willen wij ouders op
diverse momenten betrekken bij activiteiten en informeren over het belang
van een leven lang sporten.
In oktober 2016 heeft mevrouw T. Dijkstra van de KNGU een
nascholingsbijeenkomst voor alle leidsters verzorgd. Naar aanleiding van
deze scholing heeft elke speelzaal aanvullende gymmaterialen aangeschaft.
Alle peuterspeelzalen hebben voor het schooljaar 2015/2016 en 2016/2017 een
jaarplanning gemaakt, waarin zij naast de activiteiten op de speelzaal ook
overleggen, ouderactiviteiten en de themaplanning hebben verwerkt.
Kind in de Kern
Regelmatig is er een overleg tussen de verpleegkundige jeugdgezondheidszorg
van het SJG Steenwijkerland met de leidster. Deze bezoeken worden vooraf
aangekondigd op de peuterspeelzaal en bieden ouders de mogelijkheid hun
vragen of zorgen te bespreken. Ouders kunnen ook door de leidster of de
jeugdverpleegkundige uitgenodigd worden. Op deze wijze wil SPS ouders direct
betrekken in (zorg) signalen, samen meedenken over het kind waarbij de
ontwikkeling en opvoeding centraal staan.
In de gehele gemeente is op alle basisscholen, kinderdagverblijven en
peuterspeelzalen deze werkwijze ‘Kind In de Kern’ opgezet. Op de speelzaal is een
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folder aanwezig Kind centraal in ‘Kind In de Kern’ waarin deze werkwijze wordt
beschreven. Zorgvragen van leidsters of ouders kunnen besproken worden bij Kind
In de Kern in een zorgteamoverleg. Een Zorgteam bestaat uit de ouders zelf, de
leidster en de verpleegkundige jeugdgezondheidszorg.
Vanuit de Stichting worden leidsters ondersteund en begeleid door pedagogisch
manager Rita Vos.
Het Zorgprotocol beschrijft de interne zorgstructuur van de Stichting. Wanneer
een leidster zorg heeft over de ontwikkeling, het gedrag of de thuissituatie gaat
zij het zorgtraject starten. Het is belangrijk dat de leidster de juiste stappen
neemt, dat zij voortdurend met ouders communiceert, de juiste
samenwerkingspartners weet in te schakelen en ouders kan verwijzen wanneer
dat nodig is. Dit zorgprotocol en het observatiesysteem OVP (OntluikingsVolgsysteem Peuters) is de basis waarmee leidsters in het kader van vroeg
signalering, opvallend gedrag en ontwikkelingsachterstanden kunnen signaleren.
Bij Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland staat de leidster er niet alleen voor.
Er is een heel netwerk opgebouwd van ondersteuningsmogelijkheden. Het
zorgprotocol biedt helderheid in de taakverdeling en wie welke
verantwoordelijkheden heeft. Vastgesteld is hoe wordt omgegaan met ouders en
samenwerkingspartners.
Peuter- kleuteroverleg
Om de doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar de basisschool te
waarborgen nemen alle speelzalen deel aan een overleg van kleuteronderwijzers,
pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en peuterleidsters. Dit overleg is
per kern en wijk georganiseerd. De werkwijze en organisatie zijn beschreven in
de notitie ‘Borging peuter- kleuteroverleg’ van juli 2011.
Veiligheid en gezondheid
Gedurende het jaar bezocht de preventiemedewerker van SPS alle speelzalen,
waarbij zij met de leidster bekeek of er punten van het
brandveiligheidsonderzoek, de laatst uitgevoerde GGD rapportage van 2015 of
2016 en RI - controlelijsten op het gebied van veiligheid en hygiëne, om
aandacht vroegen.
De jaarlijks verplichte herhaling BHV is gevolgd en is met succes afgerond.
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In het voorjaar van 2016 zijn alle speeltoestellen binnen en buiten van de locaties
geïnspecteerd.
GGD-inspecties
In 2016 zijn alle locaties door de GGD inspectie bezocht. Dit jaar richtte zich het
onderzoek net zo als vorig jaar voornamelijk op het pedagogisch handelen van
de leidsters. De Inspecteur beoordeelde de pedagogische praktijk, waarbij
gekeken werd naar emotionele veiligheid, stimuleren van persoonlijke en sociale
competenties en de overdracht van normen en waarden.
Op de VVE extra locaties werd de kwaliteit van de voorschoolse educatie
beoordeelt.
De Inspectie heeft voor alle locaties geconstateerd dat zij aan de wetgeving
voldoen. Alle GGD rapporten zijn op de website van onze organisatie te vinden.

Personeel
Leidsters
In januari 2016 is de peuterleidster Diana Froklage overleden. Haar werkzaamheden
werden overgenomen door de nieuwe collega’s Fronica Schoolmeester bij
Peuterstation en Sanne Peereboom bij Kiekeboe.
Ingrid Jansen is aan het einde van het schooljaar gestopt met haar werkzaamheden
bij onze organisatie. Haar werkzaamheden zijn overgenomen door Hetty Jansen.
De invalleidster Geralda Timmerman is gestopt met haar werkzaamheden. Er zijn
drie nieuwe invalleidsters aangenomen; Annemarie ter Horst, Levon Kleine en Deijin
Hassan.
Algemeen
Op 8 april 2016 heeft de PVT een personeelsavond in Paasloo georganiseerd.
Op 2 september 2016 is de jaarlijkse informele bijeenkomst voor alle leidsters,
schoonmakers, management en bestuur gehouden.
De personeelsvertegenwoordiging (PVT) telde op 1 januari 2016 zes leden.
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In september en oktober vonden de jaarlijkse functioneringsgesprekken plaats.
Het ziekteverzuimpercentage is in 2016 gedaald en komt uit op 0,5 % (dit was
4,8% in 2015). Deze percentage ligt ver onder het landelijk gemiddelde.
Algemene zaken
De boekhouding en de salarisadministratie zijn in 2016 verzorgd door
accountantskantoor Doornbos, die ook de accountantscontrole voor het VVE
gedeelte verzorgd hebben.
In 2016 bestond de Centrale Ouder Commissie (COC) uit 17 leden.
Elke speelzaal heeft zijn eigen oudercommissie. De leden van de oudercommissie
helpen de leidsters bij het opzetten van activiteiten en steunen hun bij
werkzaamheden op de speelzaal.
Klachtenregeling
Er zijn in 2016 geen schriftelijke klachten ingediend.
Dit klachtenreglement beschrijft de wijze waarop klachten worden afgehandeld
binnen Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland. Hiervoor hebben wij een interne
en externe klachtenregeling.

Interne klachtenregeling
Een interne klacht kan worden afgehandeld door de leidster van de betreffende
peuterspeelzaal locatie of door iemand van het bestuur, management of
administratie. Afhankelijk van de aard van de klacht worden ouders uitgenodigd
voor een gesprek om een oplossing te zoeken. Ouders worden zoveel mogelijk
gestimuleerd om de klacht daar neer te leggen waar het zich heeft voorgedaan.
Na het indienen van een schriftelijke klacht krijgen ouders per omgaande een
ontvangstbevestiging waarin wordt aangegeven wanneer zij antwoord kunnen
verwachten.

Externe klachtenregeling
Zijn ouders niet tevreden met de oplossing van de klacht dan kunnen zij gebruik
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maken van de externe klachtenregeling.
Alle locaties van Stichting Peuterspeelzalen zijn geregistreerd bij de
Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Dit is verplicht volgens de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De Geschillencommissie
werkt volgens het Geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen:
1. De ouder/oudercommissie dient de klacht eerst bij de ondernemer in te
dienen.
2. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil binnen 12
maanden na de datum waarop de ouder/oudercommissie de klacht bij de
ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te
bepalen vorm bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
(hierna: Geschillencommissie) aanhangig worden gemaakt.
3. Geschillen kunnen zowel door de ouder/oudercommissie als door de
ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie
(www.degeschillencommissie.nl).
4. Wanneer de ouder/oudercommissie een geschil aanhangig maakt bij de
Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien
de ondernemer een geschil aanhangig wil maken, moet hij de
ouder/oudercommissie schriftelijk of in een andere passende vorm vragen
zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De
ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de gewone rechter
aanhangig te maken.
5. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen
van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de
Geschillencommissie is beschikbaar via www.degeschillencommissie.nl en
wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de
behandeling van een geschil door de Geschillencommissie is een vergoeding
verschuldigd.
6. Uitsluitend de hierboven genoemde Geschillencommissie dan wel de
gewone rechter is bevoegd van geschillen kennis te nemen.
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Ontwikkeling van de ouderbijdragen
De ouderbijdrage is in 2016 niet verhoogd en op € 45,00 per maand gebleven.
De ouderbijdrage voor de 3+ groep is nog steeds € 5,- per maand.
De ouderbijdragen worden eenmaal per maand en gedurende een periode van
twaalf maanden in het jaar in rekening gebracht. Wanneer geen machtiging voor
automatisch incasso is afgegeven, wordt, in verband met de administratiekosten,
de ouderbijdrage met € 2,00 verhoogd.
Bij plaatsing wordt eenmalig € 10,00 inschrijfgeld in rekening gebracht.
Indien twee of meer kinderen uit eenzelfde gezin tegelijkertijd een
peuterspeelzaal bezoeken, geldt een korting van € 5,00 op de ouderbijdrage
voor het tweede en volgende kind uit dat gezin.

Deskundigheidsbevordering leidsters en management
Elke peuterspeelzaal is wettelijk verplicht altijd één BHV-er op de locatie present
te hebben. Om hieraan te kunnen voldoen hebben alle leidsters de verplichte
herhalingscursus in januari 2016 gevolgd.
In juni 2015 is de Piramideopleiding voor 3 leidsters opgestart. Deze opleiding is
door vertrek van twee leidsters en een zwangerschapsverlof van de derde leidster
tijdelijk stop gezet.
In april 2016 was een Piramidescholing voor alle leidsters. Hier werden de
handelingsplannen en de ouderbetrokkenheid behandeld. Verder werd een
evaluatie van Digidreumes gehouden.
Er zijn themabijeenkomsten voor alle leidsters gehouden. In mei 2016 is de
presentatie van Sieneke Goorhuis over “spel en spelen” besproken en er werd de
jonge peuter in de groep behandeld. In september 2016 is de methode
muziekkriebels gepresenteerd en de leidsters werden bijgeschoold in hoe te
handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
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In oktober 2016 heeft mevrouw T. Dijkstra van de KNGU een
nascholingsbijeenkomst van het Beweegdiploma voor alle leidsters verzorgd.
In november 2016 zijn een aantal leidsters bij de netwerkbijeenkomst van het CJG
Steenwijkerland over kindermishandeling en huiselijk geweld geweest
De pedagogisch manager Rita Vos heeft in februari 2016 de lezing “Spel en
Spelen” van prof. Sieneke Goorhuis gevolgd. In maart woonde zij het seminar
Taalstimulering over het taalniveau van de leidsters bij en volgde in april de
bijscholing voor aandacht functionarissen voor Huiselijk geweld en
kindermishandeling. In september bezocht zij de jaarlijkse bijscholing voor
Piramide trainers en in oktober nam zij deel aan een workshop over de
observatiemethode Kijk.
Samen met de eindverantwoordelijk manager Sabine Pflüger-Pengel nam Rita
Vos deel aan bijeenkomsten in januari en september van Sociaal Werk Nederland
over Harmonisatie, bezochten zij een symposium van MedPrevent over
begeleiding van zieke werknemers en het voorkomen van uitval. In juni woonden
beiden een netwerkbijeenkomst het Jonge Kind en een congres in oktober over
de Toekomst van het Peuterwerk in Utrecht bij. In november bezochten zij het
jaarcongres Leve het Jonge Kind en waren bij de netwerkbijeenkomst van het
CJG Steenwijkerland over kindermishandeling en huiselijk geweld.
De eindverantwoordelijk manager Sabine Pflüger-Pengel heeft in maart een
workshop van Sociaal Werk Nederland over reorganisatie bezocht en in april een
informatiebijeenkomst over permanente educatie bijgewoond.
Overleggen en vergaderingen
In juni, september, november en december vonden er een ambtelijk overleggen
plaats over de harmonisatie met de bestuursleden L. Madhuizen en M.
Westenbrink en manager S. Pflüger-Pengel. Van de gemeente waren R. Boer en
M. Dawson aanwezig.
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Het algemeen bestuur vergaderde 8 maal, altijd met manager S. Pflüger-Pengel
en waar nodig met manager R. Vos.
De Centrale Ouder Commissie, onder voorzitterschap van E. Soer, vergaderde drie
maal.
De Personeelsvertegenwoordiging vergaderde twee keer in 2016.
De eindverantwoordelijk manager S. Pflüger-Pengel maakt deel uit van diverse
werkgroepen:
o Provinciale netwerkbijeenkomsten voor managers binnen het
peuterspeelzaalwerk.
o Beleidsgroep Brede School in Steenwijk West.
o Projectgroep Brede School Vollenhove.
o Werkgroep zorgstructuur KIK.
o Gebruikersoverleg Zuidwester in Steenwijk West.
o Voorschools Overleg gemeente Steenwijkerland.
o Lokaal Educatief Overleg gemeente Steenwijkerland en werkgroepen.
o OAB gemeente Steenwijkerland.
o Huurderbijeenkomst Multi Functioneel Centrum in Steenwijkerwold.
o In het kader van het kennisnetwerk Steenwijkerland heeft zij aan de
werkgroep P&O en andere themabijeenkomsten deelgenomen.
o Grote en kleine Denktank harmonisatie.
o Onder leiding van Ernst Radius gesprekken over samenwerking met
schoolbesturen en kinderopvangorganisaties in alle kernen waar
peuterspeelzaalwerk georganiseerd is.
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Peuterspeelzaal
Jan
Bezige Bijtjes Basis Plus ma-mo/do-mo
16
Bezige Bijtjes Basis Plus di-mo/vrij-mo
13
Bezige Bijtjes 3 Plus wo-mo
13
Boschkabouters Basis di-mo/do-mo
11
Grutterij Basis Plus ma-mo/wo-mo
13
Grutterij Basis di-mo/do-mo
14
Grutterij Basis di-mi/do-mo
12
Grutterij Basis woe-mo/vrij-mo
12
Grutterij 3 Plus ma-mi/vrij-mo
12
Grutterij 3 Plus di-mi/do-mi
14
Hakkepuf Basis ma-mo/vrij-mo
15
Hakkepuf Basis ma-mi/wo-mo
14
Hakkepuf Basis di-mo/do-mi
16
Hummeltje Basis di-mo/do-mo
9
Ieniemienie Basis Plus di-mo/do-mi
12
Ieniemienie Basis di-mi/vrij-mo
10
Ieniemienie 3 Plus ma-mo/wo-mo
15
Kiekeboe Basis di-mo/do-mi
15
Kiekeboe Basis di-mi/do-mo
15
Kiekeboe 3 Plus ma-mo/vrij-mo
15
Kletskoppies Basis di-mo/do-mo
15
Mannegies Basis di-mo/do-mi
14
Mannegies Basis di-mi/do-mo
16
Mannegies 3 Plus ma-mo/wo-mo
11
Molentje ma-mo/vrij-mo
13
Molentje Basis Plus ma-mi/wo-mo
15
Molentje 3 Plus di-mi/do-mo
15
Peuterleut Basis ma-wo
14
Peuterleut Basis di-mo/do-mi
15
Peuterstation Basis di-mo/do-mi
9
Peuterstation Basis wo-mo/vrij-mo
14
Tukkepukje Basis ma-mo/vrij-mo
14
Tweeplus Basis di-mo/vrij-mo
12
Ukkepuk Basis di-mo/vrij-mo
11
Wipwap Basis ma-mo/wo-mo
16
Wipwap Basis ma-mi/vrij-mo
16
Wipwap 3 Plus di-mo/do-mi
14
Woelwatertjes Basis Plus ma-mo/do-mo 15
Woelwatertjes Basis wo-mo/vrij-mo
15
Woelwatertjes 3 Plus di-mo
11
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Feb
16
16
13
12
13
15
10
12
12
12
12
15
15
8
13
11
15
14
15
13
16
15
16
12
14
16
15
15
15
8
15
16
14
11
16
16
13
15
14
11

Mrt
16
16
15
12
14
16
12
12
13
11
15
16
15
8
14
11
15
15
16
14
15
15
16
12
15
16
14
15
15
11
15
11
15
10
15
15
12
11
16
11

Apr Mei Jun Jul Aug Sept
16 16 15 15 13 14
16 16 15 14 13 15
14 14 13 13 13 13
12 13 13 12 11 15
15 15 13 13 13 15
16 16 15 13 12 15
8
9 11 10 10 14
11 10 12 11 11 11
11 10 8 9 9 11
12 13 11 10 10 10
16 15 15 15 15 16
14 13 14 14 13 15
15 14 16 15 14 14
6
7 6 6 6
9
10
9 9 8 8 11
13 12 10 9 8
8
16 14 11 10 9 10
16 16 16 13 11 15
16 15 14 15 15 15
14 15 15 13 10 14
14 14 14 12 11 14
15 15 15 15 13 14
15 16 14 14 13 12
12 11 11 10 10 16
16 16 16 15 12 14
16 16 15 14 14 14
14 14 14 13 11 13
14 12 11 9 7 11
14 12 13 12 9 11
11 10 10 9 9 13
16 15 15 13 11 12
15 14 15 12 11 12
15 14 14 13 12 15
11 11 10 9 7 13
15 15 15 14 12 15
16 14 16 16 14 16
11
7 7 7 6 10
11 10 12 12 11 13
16 16 16 14 11 16
11 10 10 9 8 12

Okt Nov Dec
15 16 16
15 16 15
15 16 16
15 15 16
15 15 15
14 14 14
14 12 13
10 11 11
12 10 11
9
9 11
16 15 15
16 15 13
12 15 15
9
9 11
12 12
8
6
6
5
9
9
8
14 14 14
16 15 15
12 10 11
14 14 14
15 15 16
13 11 12
12 11 13
15 13 14
15 15 14
13 11 12
12 13 12
12 13 12
13 11 13
12 10 10
12 15 15
16 16 16
11 14 13
15 16 16
16 16 16
10
9
9
13 15 16
15 16 15
11 12 12

