Evaluatieformulier peuteropvang

In totaal werden er 73 formulieren ingevuld tussen september 2018 en september 2019. Sommige
formulieren werden slechts gedeeltelijk ingevuld. Achter de vragen vindt u de aantallen terug.

Informatieverstrekking
Op welke manier kreeg u informatie over de peuteropvang?
Via website: 15
Via informatiefolder: 4
Op de peuteropvang: 36
Via telefonisch contact: 6
Anders, nl:













Mond tot mond: 3
Email: 12
Via kinderopvang Joepie: 1
Persoonlijk:1
Via vriendinnen: 1
Via familie die reeds kinderen op de psz hadden: 4
Eerder kind op dezelfde peuteropvang: 2
Via werk: 1
Ouders met kinderen in de buurt: 1
Via consultatiebureau 2
Naar open dag geweest: 1
Was al bekend van in het dorp: 1

Bent u tevreden over deze manier van informatieverstrekking?
Ja: 72
Nee: 1

Wat heeft u gemist?





Niets: 2
Email staat altijd bij reclame (spam).
Klasbord is een leuke manier voor ouders om hun kind op school te volgen evt. wat meer
uitleg over het verloop van de ochtend.
Website was destijds niet up to date.

Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden. Was de informatie die u hier kreeg duidelijk?
Ja: 72
Nee: 1
Hoe heeft u dit gesprek ervaren?
Positief: 69
Negatief: 1

Heeft u suggesties om het gesprek beter te laten verlopen?



Nee, zeer betrokken en zeer goed.
Nee, we werden op een prettige manier ontvangen (‘t Schatjeshoes).

Ouderbetrokkenheid
Op welke manier werd u betrokken bij de activiteiten op de peuteropvang?
Via ouderbrieven: 55
Via het informatiebord: 29
Via een ouderavond (bij bijzonderheden): 1
Via een meeloop/meedoeochtend: 29
Via gesprekje op de peuteropvang: 46
Anders, nl:
 Via mail: 11
 Persoonlijk contact: 1
 Via voorleesdagen, spellenmiddag: 1
 Tussentijds gesprek: 1

Is deze betrokkenheid voor u toereikend?
Ja: 69
Nee: 1

Heeft u suggesties om de ouderbetrokkenheid te kunnen verbeteren?






Ouders mee laten helpen bij grotere thema-activiteiten.
Nee, hebben dit als prettig ervaren.
Er hebben veel activiteiten plaatsgevonden op dagen dat ons kind niet op de opvang was, bv
wandeling naar schaapjes (Wiebel).
Het was fijn geweest als de leidinggevende vaker haar gezicht had laten zien, zeker wanneer
er beloofd is om een gesprek met de ouders te voeren over vermindering dagdelen.
Een meedoeochtend meer was leuk geweest.

Elke 5-6 weken wordt er gewerkt aan een thema. Is dit voor u aanleiding om hier thuis verder op in
te gaan?
Ja: 63
Nee: 1

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















Dochter wil dit zelf graag. Ze zingt de liedjes en versjes en het gaat vaak over de
seizoenen/feesten, leuk om daarmee bezig te zijn.
Zoon speelt thuis liever.
Dochter gaf dit zelf aan en door de brieven kon ik hier op inspelen.
Wordt vergeten.
Zit verweven in de manier van opvoeden, dus geen extra inspanning.
Meestal onderwerpen die bij kinderen bekend zijn.
We bedenken samen wat we doen of maken.
Soms wel, soms niet: 3
Soms, hangt met name van het thema af Nee, ik vind het voldoende als op school dit thema
behandeld wordt.
Peuter vindt het leuk hierover te vertellen en wij gaan er als ouders op in.
Peuter vindt het leuk.
De thema’s sluiten goed aan bij de tijd van het jaar en de beleving van de kinderen.
Wanneer dit in onze cultuur past gaan we hierop in.
Met Pasen en kerst samen het huis versieren en zo.








Het is leuk en leerzaam om thuis het thema van de psz ook uit te voeren. Zo zag ik wat ze
leerde.
Kinderen zijn ermee bezig, vertellen erover. Hier moet ik op inspelen als ouder.
Dochter vertelde erover. Wij vragen ook.
Thuis worden er vragen gesteld (ziek zijn) verkleed of geknutseld (Pasen, voorjaar enz.).
Het is sowieso de tijd van het jaar.
Goed voor de ontwikkelingen algemene kennis.

Ontwikkeling van de peuter
Hoe wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van uw kind?
Tijdens breng en haalmomenten: 58
Via 10 minutengesprekjes: 49
Via de overdracht: 49
Anders, nl:






Gesprek met 3 en met 4 jaar: 2
Oudergesprekjes: 3
Per mail: 1
Rond verjaardag: 1
Zelf vragen of na citotoets: 1

Was deze informatie voor u voldoende?
Ja: 72
Nee: 1
Wat zou u anders willen?







Niets, als er iets was, dan plande men een gesprekje.
Bij volgend kind wel de informatiemails ontvangen die andere ouders krijgen.
Door het jaar heen vaker een gesprek over de ontwikkeling.
Niets, was zeer goed.
Niets, al onze vragen werden beantwoord. Af en toe bij haal en brengmomenten mag je wat
meer aangesproken worden.
Dat iedere ouder vaker op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkeling van het kind.

Hoe heeft u de warme overdracht van peuteropvang naar basisschool ervaren?
Positief: 66
Negatief: 0
Zinvol: 26
Niet zinvol: 1
Heeft u nog suggesties om de overdracht beter te laten verlopen?













Eerst belangrijke zaken, zoals toetsgegevens met ouders bespreken en dan samen met de
basisschool. Dat ouders dit niet horen waar anderen bij zijn.
Het was fijner geweest wanneer er meer rekening werd gehouden met werkende ouders bij
het bepalen van datum en tijdstip.
Nee, was heel uitgebreid (leuk).
Nee, de informatie tijdens de overdracht was bekend, maar dat is ook logisch, zou gek zijn als
daar nieuwe zaken naar voren komen. We vinden de overdracht wel zinvol. De afsluiting van
een mooie tijd op de psz en de start van iets nieuws (Wiebel).
Het was enkel een bevestiging van hetgeen door het jaar heen besproken is, dus niet zinvol.
Nee, alle info die vermeld werd, was heel herkenbaar, zowel op cognitief als op sociaalemotioneel gebied. Heel mooi omschreven. Precies zoals onze dochter is (Wiebel).
Van hoge kwaliteit. Leidsters zijn zeer betrokken. Zeer goed beeld van onze kinderen.
Inhoudelijk en communicatief zeer goed. Compliment (Wiebel).
Door de samenvatting/verhaal voelt het heel persoonlijk (Wiebel).
Nee, was zeer volledig en netjes.
Van tevoren de overdracht naar de juf sturen zodat ze het al kan lezen.
Vooraf duidelijker benoemen hoe de overdracht eruit zal zien. Voor mij was het even niet
duidelijk wat ik moest doen toen de juf wegging. Uiteindelijk heb ik vragen gesteld en voelde
het goed. Maar geef dit van tevoren aan (Wiebel).

Zijn er verder nog verbeterpunten voor de peuteropvang?
Ja: 7







Te weinig ruimte voor plaatsing geen VVE-kinderen. We konden alleen op maandag of
dinsdag een plaatsing krijgen. Gewone kinderen horen dezelfde kansen te krijgen. Er
zouden meer dagdelen moeten komen zodat alle kinderen geplaatst kunnen worden.
Waarom zijn er overigens geen gordijnen. Het is erg warm in het lokaal.
Beter emailsysteem.
Meer jongensspeelgoed zoals gereedschap, piratenspeelgoed, geweertjes enz.
Continuïteit in de leerkrachten verbeteren. Wisselen te vaak van baan. Managementfout
van Spelentère bestuur. (Ukkepuk).
In ons geval meer feedback over de ontwikkeling.






Ik zou het leuk vinden als bij de ingang desinfectie dispensers worden opgehangen i.v.m.
virussen/bacterie verspreiding.
Wij combineren kinderdagopvang met peuteropvang. Doordat het per 1 jan 2019 niet
meer mogelijk is 1 dagdeel af te nemen zijn we genoodzaakt om dochter van de
peuterspeelzaal te halen, Mijns inziens is het verplicht stellen voor kinderen die nu wel
maar 1 dag per week afnemen ook niet netjes, immers het contract dat we zijn
aangegaan was maar voor 1 x per week. Nieuwe mensen weten aan de voorkant waar ze
aan toe zijn. Wij worden er nu mee geconfronteerd. Mocht het toch mogelijk zijn, dan
zien we van uitschrijving af.
Dit is overheid gerelateerd, dus niets aan te doen.

Nee: 62

Extra opmerkingen/toevoegingen van ouders:















.

Bedankt voor de fijne tijd.
Bedankt voor de zorgen.
Bedankt lieve juffen van de psz. Onze dochter heeft een geweldige tijd bij jullie gehad!
Complimenten voor jullie betrokkenheid.
Bedankt voor de superleuke tijd. Voor alles wat jullie met de kinderen doen. Wij zijn jullie erg
dankbaar.
Heel erg bedankt voor alle goede zorgen en hulp en advies.
Dochter heeft een hele mooie tijd gehad. Erg leerzaam voor haar. Dank jullie wel! (Olleke
Bolleke).
Originelere moederdagkadootjes, haha!!
We hebben de tijd op Wiebel als een warme deken ervaren. De kinderen hebben er enorm
veel geleerd in alle opzichten.
Ga zo door! Bedankt voor liefdevolle jaren inzet (Wiebel).
Ben super tevreden en blij met de goede opgang met de juffen en hun behulpzaamheid. De
Slotmuisjes is een hele goed en leuke peuteropvang.
We willen jullie bedanken voor de fijne tijd (Ukkepuk).
Het was een voorrecht dat onze peuters in Simpelveld kleuters mochten worden. Zeer
betrokken leidsters die volledig opgaan in hun vak.
Fijn dat de tijden zijn aangepast zodat het wachten op grote broer niet meer zo lang duurt
(Wiebel).
Nogmaals heel hartelijk bedankt voor de goede zorgen. Wij zijn heel tevreden. Jullie zien elk
kind als individu en spelen daar stuk voor stuk goed op in. Heel mooi om te zien (Wiebel)

