Evaluatieformulier peuterspeelzaal
De formulieren zijn ingevuld in de periode september 2015 t/m september 2016. Achter het
antwoord staan de aantallen vermeld. Het kan zijn dat het totaal van de antwoorden meer is dan het
totaal van de ingevulde formulieren. Dit komt omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren. Is het
aantal minder, dan komt dit omdat dit onderdeel niet is ingevuld. Het totaal aantal ingevulde
formulieren bedraagt 97.

Informatieverstrekking
Op welke manier kreeg u informatie over de peuterspeelzaal?
o
o
o
o
o

Via website: 18
Via informatiefolder: 18
Op de peuterspeelzaal: 72
Via telefonisch contact: 12
Anders, nl:
 Al een ander kind op peuterspeelzaal gehad: 6
 Via mail: 14
 Via vrijwilligster: 1
 Via mond tot mond reclame: 2
 Via vrienden: 1

Bent u tevreden over deze manier van informatieverstrekking?
o
o

Ja: 95
Nee: 2

Wat heeft u gemist?






Niets: 2
Een eventueel oudergesprek: 1
Mails met afspraken: 1
Soms werd er wat vergeten: 1
Digitale foto’s: 1

Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden. Was de informatie die u hier kreeg duidelijk?
o

Ja: 96

o

Nee

Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
o
o

Positief: 95
Negatief

Heeft u suggesties om het gesprek beter te laten verlopen?


Ga vooral zo door, alles was duidelijk

Ouderbetrokkenheid
Op welke manier werd u betrokken bij de activiteiten op de peuterspeelzaal?











Via ouderbrieven: 84
Via het informatiebord: 42
Via een ouderavond: 3
Via een meeloop/meedoeochtend: 31
Via gesprekje op de peuterspeelzaal: 60
Anders, nl: via mail: 14
Anders, nl: door aanwezigheid bij verjaardag:1
Anders, nl: door het meespeelkwartier: 1
Anders, nl: door dagelijks contact: 1
Anders, nl: er zijn veel activiteiten met ouders. Wel jammer dat dit bij het samengaan van
zalen wegvalt: 1

Is deze betrokkenheid voor u toereikend?
o
o

Ja: 93
Nee

Heeft u suggesties om de ouderbetrokkenheid te kunnen verbeteren?






Het organiseren van een meeloopochtend
Zet ouders in bij activiteiten, zoals Kerstontbijt, Sinterklaas
Maak een groepapp aan voor ouders
Evt. nog extra mail voor als briefjes worden gemist
Activiteiten organiseren waarbij ouders welkom zijn

Elke 5-6 weken wordt er gewerkt aan een thema. Is dit voor u aanleiding om hier thuis verder op in
te gaan?

o
o
o

Ja: 76
Nee: 16
Soms: 6

Kunt u aangeven waarom u hier thuis al dan niet op ingaat?




















Het kind is hier mee bezig:4
Het is leuk en herkenbaar: 4
Het is goed voor de ontwikkeling
Kind geeft zelf een terugkoppeling
Om beter te leren begrijpen / kennis te maken waar het op de psz om gaat
Leuk om thuis verder te spelen en eigen ideeën toe te voegen
Het is gezellig hier op in te gaan/ verder te praten en gerichte vragen te stellen
Herhaling werkt goed voor kinderen
Leuk om het enthousiasme van het kind te zien
Sluit aan bij belevingswereld:2
Kind leert veel van de thema’s: 4
Het geeft verdieping: 1
Het wekt de interesse, we delen kennis en geven aandacht aan hetgeen op de psz speelt: 2
Als het kind betrokken is, ga je hier als ouder automatisch in mee
Gaat eigenlijk vanzelf
Het is niet altijd mogelijk er op in te gaan
Ligt ook aan interesse van het kind: 3
Kind zit ook nog op de opvang, er wordt niet extra op ingegaan
Informatie is te summier om hier verder op in te gaan

Ontwikkeling van de peuter
Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind?
o
o
o
o
o
o
o
o

Tijdens breng en haalmomenten: 89
Via 10 minutengesprekjes: 38
Via de overdracht: 34
Anders, nl: mail en brieven:1
Anders, nl: persoonlijk gesprek: 4
Anders, nl: groeiwijzer: 3
Anders, nl: via het jaargesprek: 1
Anders, nl: er is altijd de mogelijkheid voor een gesprek: 1

Was deze informatie voor u voldoende?
o
o

Ja: 89
Nee: 3

Wat zou u anders willen?




Graag 10 minutengesprekjes tussendoor
Meer informatie rond de derde verjaardag
Niets: ik heb altijd alles kunnen vragen

Hoe heeft u de warme overdracht van peuterspeelzaal naar basisschool ervaren?
o
o
o
o

Positief: 77
Negatief
Zinvol: 36
Niet zinvol

Heeft u nog suggesties om de overdracht beter te laten verlopen?








Graag dichter op de verjaardag ( Kirchmuusjer)
Meer informatie over scores CITO, meer tijd inplannen voor dit gesprek ( Kirchmuusjer): 2
Nee, het kon niet beter, het blijft wel spannend
Top gedaan. De peuters worden super goed begeleid in deze grote stap
Het was erg prettig. Beide juffen waren betrokken. We kregen een heel goed beeld van het
kind
Ik ben hier niet bij geweest, wel bij de kijkochtend
De tijd was wat krap

Zijn er verder nog verbeterpunten voor de peuterspeelzaal?
o
o

Ja: 6
Nee: 80

Zo ja, welke?










Meer tussentijds bijpraten, afhankelijk van de behoeften van de ouders, bv met betrekking
tot logopedie
Beschikbare informatie verbeteren, bv ook liedjes aanreiken, dan kun je als ouder samen
oefenen
Betere aansluittijden op de basisschool
Doorstromen van peuters naar oudste groep, beter en vlotter laten verlopen
Meer duidelijkheid over beschikbare dagen. Ik was nu te lang in het ongewisse
Geen snoep uitdelen. Juffen doen dit zelf. Dit vind ik echt niet kunnen
Meer inzicht en informatie over hetgeen het kind leert en doet
Flexibeler omgaan met dagen. Het is niet altijd mogelijk om op vaste dagen te komen.
Jammer dat het op andere dagen meteen geld kost
Meer buiten laten spelen, ook eens naar de Koel ( Vijlen)







Meer variatie in thema’s en de invulling hier van
Plan ook eens een uitstapje bv naar een boerderij
Betere communicatie/informatieverstrekking
Tijden zijn niet aangepast aan de basisschool. We moeten erg lang wachten. Er wordt ook
geen rekening gehouden met speciale dagen, zoals carnaval ( Kirchmuusjer)
Geen middagen meer voor de toekomst. Ook de 3 jarigen slapen nog in de middag.
Middagen horen niet in de ontwikkeling en slaapbehoefte van een driejarige ( Het Speelhuis)

Er waren ook nog opmerkingen die we u niet wilden onthouden:




















Blijf vooral zo betrokken als leidster
Kind ging altijd met heel veel plezier en vindt alle juffen lief ( Kirchmuusjer)
Dank jullie voor de leuke tijd ( Slotmuisjes)
Het waren allemaal heel betrokken leidsters
Wij zijn heel erg tevreden
Wij vonden peuterspeelzaal Olleke Bolleke erg leuk. Bedankt voor de fijne tijd
Wij zijn tevreden. De psz is een goede voorbereiding op groep 1
Het is gewoon een heel fijn plekje waar je graag zelf naar terug zou willen gaan. Heel erg
bedankt voor alles. Jullie zijn toppers ( Wiebel)
Dochter heeft een superleuke tijd gehad op Wiebel
We zijn heel erg blij met de foto’s, verhalen verzameld door de leidster. Het is een hele grote
plus dat ze de moeite nemen voor een portfolio. We zijn heel tevreden over de begeleiding
( Smurfenhol)
Bedankt voor de leuke tijd. Jullie hebben een goed team en steken veel persoonlijke energie
en tijd in alle kinderen. Top ( Smurfenhol)
Ga zo door!
Het is top!
Alle complimenten voor ‘Ilona en Simone van Ukkepuk
Wat een geweldig team en zorg voor mijn kind
Ik Complimenten voor de integere aanpak, steun in de rug en het professioneel en positief
oppakken van de lastige situatie ( Kelderke)
Hartelijk dank voor de goede ondersteuning en motivatie in de begeleiding van onze zoon.
Hij heeft een hele leuke tijd gehad en ging bijzonder graag naar de psz ( Smurfenhol)
Ons derde kind gaat nu van de psz af. Wij zijn steeds erg tevreden geweest. Altijd een fijne
sfeer, leuke leidsters. Bedankt voor alle goede zorgen. Top! Dat jullie ons kindje met
beperkingen destijds zonder problemen hebben aangenomen, zullen wij nooit vergeten.
Super en hartverwarmend. We hebben nog 2 suggesties. Een infofolder bij de huisarts of
consultatiebureau neerleggen en meer benadrukken dat jullie het ook moeten hebben van
vrijwilligsters ( Kelderke)

