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Inleiding
Dit is misschien wel de leukste vorm van oudercontact. Het komt ook het vaakst
voor, namelijk iedere dag dat wij uw kind opvangen. Als u uw kind brengt of
haalt, is dat een mooi moment om ook informatie te ‘brengen en te halen’.
Informatieoverdracht zal via de app gaan maar het is ook belangrijk om elkaar
even persoonlijk te spreken.
Om de rust zo goed mogelijk te bewaren op de groep is het erg fijn als de
kinderen voor 9.30 uur zijn gebracht. Dan begint ons dag ritme en is het fijn als
alle kinderen daar aan mee kunnen doen. Voor de kinderen die alleen ’s middags
komen is de begintijd 13.00 uur.

1.Brengen
Om goed voor uw kind te zorgen, willen we graag dingen van u weten. Hoe gaat
het thuis met uw kind? Is er misschien iets waar wij rekening mee moeten
houden?
2.Halen
Het is weliswaar even snel een praatje, maar wel een belangrijk praatje. Hoe
ging het vandaag? Nog bijzondere dingen gebeurd? We vertellen graag over de
verzorging van uw kind en wat het die dag heeft meegemaakt.
Uit veiligheidsoverweging, in het belang van uw kind, hanteren wij het
uitgangspunt dat kinderen alleen door de eigen ouders/verzorgers opgehaald
worden. Mocht iemand anders het kind komen ophalen, dan willen wij dat graag
van te voren weten. Onze medewerkers zullen nooit zonder toestemming van de
ouders het kind met iemand anders mee geven. Mits anders afgesproken in het
intake gesprek.
Als er wel iemand anders het kind komt ophalen dan zullen wij de ouders bellen
en het gaan navragen.
Als ouders uit elkaar zijn en er liggen specifieke afspraken over de opvang/
verzorging van hun kind dan willen we dit graag weten. We zullen deze
vastleggen en hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.
3.Afscheid nemen
Belangrijk is dat het afscheid nemen van een kind, zorgvuldig, kort , duidelijk en
steeds op dezelfde manier gebeurt. Sommige kinderen hebben moeite met
afscheid nemen, de ervaring heeft ons geleerd dat een kort afscheidsmoment het
voor het kind makkelijker maakt de dag te beginnen. Uiteraard kunt u altijd even
na een uurtje bellen om te vragen of het goed gaat.
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4.Oudergesprekken
Het is goed om af en toe de tijd te nemen wat langer te praten over uw kind. En
ook om met elkaar af te stemmen. Wat is voor u belangrijk bij de opvoeding?
Bent u tevreden over de ontwikkeling van uw kind? En over onze opvang? Dit
kan ook bij het halen en brengen besproken worden, als het kan en anders zijn
er hiervoor oudergesprekken. Die wordt 2x in het jaar gehouden.

Laatste evaluatiedatum: 24-02-2017
Volgende evaluatiedatum:24-02-2018
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