
 

 

 

                                Evaluatieformulier peuteropvang 

 

Wij vragen ouders om een evaluatieformulier in te vullen. Van sept 2019 tot sept 2020 zijn er 52 

formulieren ingevuld. Deze informatie helpt ons bij het verbeteren van onze kwaliteit. Kloppen de 

aantallen niet met het aantal formulieren, dan is deze vraag niet ingevuld. 

Informatieverstrekking 

Op welke manier kreeg u informatie over de peuteropvang? 

Via website: 20 keer 

Via informatiefolder: 4 keer 

Op de peuteropvang: 27 keer 

Via telefonisch contact: 6 keer 

Via familie: 1 keer 

Via kinderopvang Joepie: 1 keer 

Via school: 1 keer 

Via consultatiebureau: 1 keer 

Via anderen: 3 keer 

Via Vijlen info: 1 keer 

 

Bent u tevreden over deze manier van informatieverstrekking? 

Ja: 52 keer 

Nee: 0 keer 

Wat heeft u gemist? 

Niets 



We hadden graag een soort korte rapportage gewild. 

 

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

Ja: 49 keer 

Nee: 0 keer 

Niet plaatsgevonden: 2 keer 

Ik weet niet meer of er een gesprek heeft plaatsgevonden: 1 keer 

 

Hoe heeft u dit gesprek ervaren? 

Positief: 50 keer 

Negatief: 0 keer 

 

Heeft u suggesties om het gesprek beter te laten verlopen? 

Starttijd was onduidelijk. 

Peuter was erbij en wilde naar huis. Volgende keer zou ik de peuter niet meenemen. 

 

Ouderbetrokkenheid 

Op welke manier werd u betrokken bij de activiteiten op de peuteropvang? 

Via ouderbrieven: 37 keer 

Via het informatiebord: 16 keer 

Via een ouderavond: 0 keer 

Via een meeloop/meedoeochtend: 8 keer 

Via gesprekje op de peuteropvang: 30 keer 

Via mail: 18 keer 

 

Is deze betrokkenheid voor u toereikend? 

Ja: 52 keer 



Nee: 0 keer  

Heeft u suggesties om de ouderbetrokkenheid te kunnen verbeteren? 

Een meer frequente terugkoppeling. 

Het invoeren van een rapportageschriftje. 

Iets meer info over het dagprogramma zodat je handvatten hebt voor een gesprek met jouw kind. 

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

te gaan? 

Ja: 45 keer 

Nee: 7 keer 

 

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

Het betreft de ontwikkeling en geeft betrokkenheid 

Leuk om met hetzelfde thema bezig te zijn, zodat het kind er steeds meer over leert. 

Uitbreiding van activiteiten is leuk voor het kind 

Gaat natuurlijk omdat het gaat over herfst, lente, Sint, kerst etc. 

Er wordt even gesproken over de thema’s. We gaan er echter niet mee aan de slag. Verder wordt 

erover gesproken als het zich voordoet. 

Ligt aan het thema. 

Mijn dochter begint er zelf over. 

Het kleeft bij het kind. Het is vanzelfsprekend dat je erop ingaat. 

Niet speciaal, het sluit sowieso aan bij de belevingswereld van het kind. 

Sluit aan bij het thema dat bij de periode van het jaar past. 

Het hoort bij de opvoeding. 

Ik ga er thuis op in om mijn dochter op de opvang zich verder te laten ontwikkelen. 

Als de tijd het toelaat vinden we het belangrijk om thuis over het thema te praten, boekjes te lezen 

etc. 

Omdat ik denk dat het leerzaam is voor peuters. 

Kinderen spelen het na. Het zijn centrale thema’s. 

Dit is afhankelijk van de interesse van het kind. 



Thema’s sluiten al aan bij bv Kerst. 

Het kind vertelt erover. 

 

 

Ontwikkeling van de peuter 

 

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

Tijdens breng en haalmomenten: 39 keer 

Via 10 minutengesprekjes: 33 keer 

Via de overdracht: 26 keer 

Via een incidenteel oudergesprek: 1 

Door zelf vragen te stellen: 2 keer 

Via email: 2 keer 

Via een tussentijdse evaluatie: 2 keer 

Eén keer per jaar: 1 keer 

Een beetje bij brengen en halen: 1 keer 

 

Was deze informatie voor u voldoende? 

Ja: 50 keer 

Nee: 2 keer 

 

Wat zou u anders willen? 

Vaker een terugkoppeling: 2 keer 

Het zou leuk zijn om vaker door het jaar heen foto’s en leuke anekdotes te ontvangen, maar dit is 

ondoenlijk met zoveel peuters. 

 

Hoe heeft u de warme overdracht van peuteropvang naar basisschool ervaren?  

Positief: 42 keer 



Negatief: 0 keer 

Zinvol: 17 keer 

Niet zinvol: 1 keer 

 

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

Er was nu geen warme overdracht, maar dit kwam door Corona: 4 keer 

Nee, was zeer positief: 2 keer 

Meer info over de sociaal emotionele ontwikkeling. Dit vinden wij belangrijker dan prestaties. 

Moet nog plaatsvinden. Door Corona nog niet gebeurd. 

Het was anders dan normaal door Corona. Het is wel goed opgepakt door opvang en school. 

 

Zijn er verder nog verbeterpunten voor de peuteropvang? 

Ja: 4 keer 

Nee: 45 keer 

Zo ja, welke? 

Frequenter oudergesprekken. 

Meer werkjes mee naar huis. 

Digitaliseren communicatiekanalen, bv via een platform. 

Meer variatie in thema’s. Nu 2 x hetzelfde thema in 2 jaar bezoek peuteropvang. 

 

Nog enkele reacties van ouders: 

Ga zo door! 

Peuter is altijd met heel veel plezier naar de opvang gekomen. 

We hebben genoten van de filmpjes van Snuf in Coronatijd. Dank voor de goede zorgen. Zal de 

peuteropvang missen (Blokkendoos). 

Dikke complimenten aan de juffen van Wiebel. 

Fijne peuterspeelzaal met betrokken en kundige leidsters/juffen (de Slotmuisjes). 

Bedankt voor de leuke tijd Lia en Klazien (’t Schatjeshoes). 



Bedankt voor de leuke 2 jaar. 

Heel erg bedankt voor jullie goede zorgen. Jullie waren iedere dag weer even vrolijk. Echt opvallend 

(‘t Kelderke). 

 

 


