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Tijd voor Talent
Talentacademie bevordert deskundigheid medewerkers

Afgelopen voorjaar zijn we in samenwerking met Universiteit Leuven gestart met het project Talentacademie bij onze
kinderdagverblijven Dopi, Kiekeboe, Reuzefijn en Schatgraver. MIK Kinderopvang en Spelenderwijs nemen ook deel aan dit
project. De focus van het project ligt op de bevordering van de deskundigheid van medewerkers. In totaal zijn 24 medewerkers
getraind. Door de training krijgen zij beter zicht op de talenten van kinderen.
Universiteit Leuven meet de resultaten tijdens het project. In de korte looptijd van het project is al gebleken dat de
betrokkenheid en het welbevinden van de kinderen is toegenomen. Aangezien het project zo positief verloopt, hebben wij
ervoor gekozen om ook Steltloper en Springplank te laten aansluiten en meer medewerkers te trainen. Daarnaast wordt
gekeken in hoeverre deze methode kan worden geïntegreerd in de VVE-methode Speelplezier.
In het voorjaar van 2020 worden de resultaten gepresenteerd.

Triple P: opvoedingsondersteuning voor ouders

De term Triple P staat voor Positive Parenting Program. Dit is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met
kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen
bij kinderen te voorkomen door het aanleren van opvoedvaardigheden. Inmiddels is bij al onze locaties een medewerker
geschoold in Triple P en is er via intervisie ervaring opgedaan met deze methode.
Heeft u een eenvoudige opvoedvraag waarover u met een Triple P-medewerker wilt praten (bijvoorbeeld over slaap- of eetproblemen)? Vraag dan op de locatie van uw kind naar de Triple P-medewerker. Zij geeft u bruikbare tips die u thuis kunt
uitproberen.

Onderzoek tevredenheid medewerkers

Eind september vond ons driejaarlijkse medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. Met een score van 7,5 (benchmark: 7,0)
zijn we 0,2 punt gestegen ten opzichte van 2016. Aandachtspunten zijn de kwaliteit van de communicatie tussen hoofdkantoor en de locaties, de werkbelasting en de ondernemingsraad. De leidinggevenden gaan in hun teams aan de slag met de actiepunten die uit het onderzoek naar voren kwamen. Hieronder vindt u een overzicht van de uitkomsten van het onderzoek:
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Alleen met uw hulp kunnen wij verder verbeteren

Wij versturen regelmatig een korte digitale vragenlijst om de tevredenheid van ouders te peilen over de locatie waar hun
kind verblijft. U ontvangt zo’n vragenlijst onder meer na de eerste kennismaking, na de wenperiode en aan het einde van de
opvangperiode. Deze vragenlijsten zijn belangrijk voor ons, want alleen met uw feedback kunnen wij verbeteracties inzetten
als dat nodig is. Helaas worden de vragenlijsten nog te vaak niet ingevuld. We willen u daarom vragen om een paar minuten
vrij te maken voor onze vragen wanneer u een lijst ontvangt. Uw stem is namelijk belangrijk bij Kinder Opvang Parkstad
(KOP)!

Verbetermeter

Het rapportcijfer Verbetermeter is in het vierde kwartaal licht gestegen naar een 8.2. Vorig kwartaal was dit een 8,1.

Vorige pagina

4

Volgende pagina

Naar inhoud

KOPloper 2019|5

Beste locaties 2019

Jaarlijks zetten we de medewerkers van de beste locaties in het zonnetje. Bij deze een overzicht van de beste locaties van
2019.

Kinder Opvang Parkstad

Unieke samenwerking in Brunssum

In Brunssum zijn we al een aantal maanden achter de schermen bezig met een uniek samenwerkingsverband tussen
kinderopvang, het Centrum voor Maatschappelijk Werk en Welzijnswerk (CMWW), onderwijs en een aantal externe partners. Door de krachten te bundelen kunnen we kinderen en ouders op de juiste wijze begeleiden en voorbereiden op een
doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar. Op woensdag 30 oktober vond een ontmoetmiddag plaats waarbij de partijen een
kijkje in de keuken namen bij BSO en KDV Springplank. Ook werd de vernieuwde werkwijze Speelplezier uitgelegd en was
er gelegenheid om kennis te maken met het werkveld. Kortom, een zinvolle middag waarbij de contacten verder werden
versterkt.

Symposium over taal in Kerkrade

Op dinsdag 5 november werd bij basisschool De Schakel in Kerkrade
een symposium georganiseerd waarin taal centraal stond. Taal schakelt
namelijk door naar schoolsucces. Pedagogisch medewerkers, leraren,
logopedisten en medewerkers van de gemeente Kerkrade namen deel
aan verschillende workshops die waren opgezet door onze ketenpartners
Kentalis, Mgr. Hanssen en Adelante. De aanwezigen werden meegenomen
in de thema’s TOS-beleving, TOS-herkenning, meertaligheid,
taalstimulatie, interdisciplinaire diagnostiek en woordenschat. Het was
een zeer divers programma waarbij het ook draaide om ontmoeten en
contacten leggen.
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Branchepartijen: zet expertise kinderopvang maatschappijbreed in

De branchepartijen BK, BMK en BOinK pleiten in een manifest ervoor om de expertise van de kinderopvang maatschappijbreed in te zetten. “De unieke expertise van de kinderopvang bestaat uit drie cruciale pijlers: de rol van kinderopvang bij
de ontwikkeling van het jonge kind (0-6-jaar), de rol van kinderopvang bij de brede talentontwikkeling van het oudere kind
(6-12 jaar) en ondersteuning van en dienstverlening aan ouders”, staat in het manifest. “De duurzame inzet en uitvoering
van deze expertise staat onder druk.”

Twee grote problemen

De branchepartijen roepen op deze expertise steviger te verankeren in het aanbod aan kinderen, zodat ze kinderen optimaal
begeleiden in hun ontwikkeling in een veranderende wereld. De partijen stellen twee grote problemen aan de kaak:
•
•

De toenemende laaggeletterdheid, waardoor grote groepen volwassenen buiten de maatschappij komen te staan.
De steeds permanentere kloof tussen groepen kinderen door de grote verschillen in sociaaleconomische status 		
van hun ouders.

“De kinderopvang kan, samen met het primair onderwijs, een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van deze
twee problemen”, schrijven de branchepartijen. “Een integraal en inclusief aanbod waarbij ieder kind in de voorschoolse
periode de kans krijgt om zich op zijn of haar eigen niveau optimaal te ontwikkelen, is daarbij het uitgangspunt.”

Samenwerking onderwijs en kinderopvang

Het manifest vervolgt: “Het is essentieel de unieke expertise van kinderopvang meer in te zetten; dat kan in iedere vorm van
samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. Het inzetten van beider expertises maakt dat onderwijs en kinderopvang
samen een veel beter aanbod aan kinderen kunnen doen, gericht op de toekomstig benodigde competenties van kinderen.
Er is een breed maatschappelijk debat nodig over een duurzame verankering van de drie pijlers van kinderopvang, als
waardevol en onmisbaar voor de bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen, de economie en de samenleving als geheel.”

Tijd voor het kind
Tragisch nieuws

Soms zijn er dagen die je graag zou willen wissen, maar helaas werkt het niet zo. In het
weekend van 30 september bereikte ons het bericht van een tragisch ongeluk waarbij
een kindje van BSO Springplank betrokken was. Fhtawith heeft enorm moeten vechten,
maar dit heeft niet mogen baten. Op 1 oktober bereikte ons het trieste nieuws dat zij is
overleden aan haar verwondingen.

Levensboom

Als een kansrijke toekomst van een jong kind zo plotsklaps stopt, word je overvallen
door immens verdriet. Het leven van de betrokken familie is gebroken. Wij leven intens
met hen mee. De kinderen van de BSO hebben een levensboom geplant om Fhtawith
een blijvend plekje te geven op onze locatie. Zo kunnen de kinderen altijd naar een
speciaal plekje als zij daar behoefte aan hebben.
De hemel is een sterretje rijker. Lieve Fhtawith, we zullen je missen!
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Opa- en omadagen bij Heggekwarteerke en Hummelke

In oktober en november werden de opa- en omadagen gehouden bij de peuteropvanglocaties Heggekwarteerke en
Hummelke. De kinderen konden tijdens deze dagen trots aan opa en/of oma laten zien waar ze spelen en wie hun juffen
en vriendjes zijn. Voor de opa’s en oma’s was dit een mooie kans om een indruk te krijgen van wat hun kleinkind bij de
peuteropvang doet.

Ouders nemen een kijkje in de peuteropvangkeuken

Peuteropvang Hummelhof nodigde onlangs de ouders uit om een kijkje te nemen in de peutergroep. De manier waarop
ouders spelen en praten met hun peuter heeft veel invloed op de ontwikkeling van het kind. Ook de peuteropvang speelt
hierin een grote rol en daarom is een goede samenwerking belangrijk. Door de ouders uit te nodigen in de groep van hun
kind, willen we hun laten zien wat wij doen om de ontwikkeling van de peuters spelenderwijs te bevorderen.
Eerst sloten de ouders aan bij de kringactiviteit en mochten ze meedoen aan een spelletje. Daarna werd onder het
genot van een kopje koffie of thee in een aparte ruimte met de ouders besproken wat ze net hadden gezien in de groep,
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker en logopediste. Ook de directrice van de basisschool en de interne
begeleider sloten aan om eventuele vragen van ouders te beantwoorden over de overgang naar de basisschool. Dit is een
mooi voorbeeld van samenwerking, zoals we dat straks ook voor ogen hebben bij IKC Droomhof! Naar aanleiding van de
enthousiaste reacties van de ouders organiseren we binnenkort een nieuw kijkmoment.

Supergezellig slaapfeestje bij BSO De Schatgraver

Vrijdag 8 november was het eindelijk zover: het jaarlijkse slaapfeestje bij BSO
De Schatgraver! Na de binnenkomst van maar liefst 42 kinderen werden alle
bedden klaargemaakt. Velen wilden ook meteen hun pyjama aan doen om
er een heus pyjamafeest van te maken. Toen was het tijd om te eten; en wat
is dan lekkerder dan reuzepizza’s?! Voor degenen die niet van pizza houden,
stonden de pannenkoeken klaar.
Na het eten was het voor de oudste kinderen tijd om zich op te sluiten in een
heuse escape room. Hier hebben ze zich bijna twee uur mee geamuseerd,
terwijl de jongeren er beneden een feestje van maakten. Later op de avond
hebben de kinderen nog via de beamer Madagascar 3 gekeken op de grote muur. De nacht verliep erg rustig, om 06.00 uur
waren de eerste ogen (en monden) weer open. Na een stevig ontbijt met spek en ei werden de kinderen opgehaald. Het was
een supergezellig slaapfeest, op naar volgend jaar!

Uitwisseling De Rakkertjes met Kita Teveren

Op dinsdagochtend 26 november gingen een aantal kinderen van De Rakkertjes naar
Kita Teveren in Geilenkirchen. Tegelijkertijd kwamen er ook kinderen van Kita naar De
Rakkertjes om zo spelenderwijs elkaars cultuur te ontdekken en de taalontwikkeling te
stimuleren.
Na een gezellige rit met het taxibusje werden ‘onze’
kinderen hartelijk begroet bij Kita. Wat was alles daar
groot! We keken onze ogen uit. Op de gang stond een
enorme klimboom gemaakt van verschillende materialen, waar de kinderen hun grove motoriek kunnen stimuleren. Ondanks de taalbarrière verliep het
samenspel tussen de kinderen erg goed, het was een
genot om naar te kijken. Samen bouwen, in boekjes kijken en daar hun eigen verhaal over
vertellen, kleuren en verkleden: het was allemaal gezellig. Nadat we samen fruit hadden
gegeten, was het helaas tijd om afscheid te nemen. In het voorjaar gaan we weer op uitwisseling.
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Helpende handjes, bedankt!

In de laatste maanden van het jaar werd menig feestje gevierd bij onze locaties. De kinderen hebben weer genoten van
de bezoekjes van Sint en Piet. Zij waren nog niet de deur uit of de kerstperiode brak aan. Elke locatie besteedde op eigen
wijze aandacht aan al het feestgedruis. In deze drukke periode kunnen de locaties vaak rekenen op hulp en ondersteuning
van de leden van de oudercommissie. We willen al deze helpende handjes bedanken. Mede dankzij jullie hebben we er een
groot feest van kunnen maken!

Logopedist op bezoek bij De Springplank

Vanuit het project Jonge Kind en in het kader van vroegsignalering stelt de gemeente Brunssum extra budget beschikbaar om
tijdig taalachterstanden te signaleren. Vanuit dit project komt een logopedist van BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning
op bezoek bij ons kinderdagverblijf De Springplank.
Logopedisten houden zich bezig met communicatie. Goede communicatie is een middel om contact te maken met andere
mensen en om informatie uit te wisselen. Door communicatiestoornissen kunnen beperkingen optreden in het sociaalemotioneel functioneren (bijvoorbeeld het uiten of verwerken van gevoelens). Ook het opnemen en verwerken van
informatie kan worden beïnvloed, met een taalachterstand als mogelijk gevolg.
Waar let een logopedist op?
Een logopedist let onder meer op:
•
taalgebruik: o.a. zinsbouw, begrijpen van taal, woordenschat, geheugen;
•
spraak: o.a. uitspraak van klanken, verstaanbaarheid;
•
stem: o.a. heesheid, luidheid;
•
mondgewoonten: o.a. duim- of speenzuigen en mondademen;
•
mondmotoriek: o.a. beweeglijkheid van de tong, lipspanning, en
•
gehoor: als er vermoedens zijn van een verminderd gehoor, wordt een fluistertestje uitgevoerd.

Griezelgezellige halloweentocht in Kerkrade

In samenwerking met de oudercommissie van Kiekeboe werd op woensdag 30 oktober een griezelgezellige halloweentocht georganiseerd rondom de bossen van het kinderdagverblijf. Met een lampje en een lampion in de hand liepen ouders
en kinderen mee en kwamen zij verschillende personages tegen. Tel daar de griezelig donkere buitenlucht en een spannend voorleesverhaal bij op, en je hebt een hele happening voor de deelnemende kids. Na terugkomst bij Kiekeboe was er
wat lekkers voor iedereen en werd de avond gezellig afgesloten. Wij bedanken de oudercommissie van Kiekeboe voor hun
inzet tijdens deze activiteit!
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Speelplezier-methodiek borgt doorgaande leerlijn kinderen

In het kader van vroegsignalering hebben wij als doelstelling om de komende jaren expertise te ontwikkelen op het gebied
van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) met de Speelplezier-methode. Deze methode omarmen wij al jaren in onze
peuteropvang en we zetten het nu ook in binnen onze kinderdagverblijven. Zo kunnen we de doorgaande leerlijn van 0 tot
12 jaar goed borgen.

Wat is Speelplezier?

Spelen is dé bezigheid van jonge kinderen. Ze leren ervan, maar hebben het ook nodig als uitlaatklep. Aangezien kinderen
thuis steeds meer achter een beeldscherm zitten, wordt het steeds belangrijker dat de kinderopvang, peuteropvang en
scholen zorgen voor een goede dagelijkse afwisseling van begeleid spel en vrij spel.
De Speelplezier-methodiek bestaat uit de dagelijks terugkerende speel-leerroutines die toegepast kunnen worden in het
dagritme van de opvang. De speel-leerroutines bestaan uit demonstratiespel, (hand) pantomimespel, begeleid spel en
kindvolgend meespelen. Dit alles om spel en taal te stimuleren.
Uiteraard worden de ouders meegenomen in deze methodiek. Zo maken de medewerkers per thema bespreekbaar
waarmee zij bezig zijn, welke begrippen aan bod komen en welke aangepaste activiteiten zij gaan uitvoeren. Hierdoor
kunt u ook thuis ermee aan de slag.

Opleiding

Om de VVE-methode Speelplezier goed te kunnen uitvoeren, worden onze medewerkers opgeleid tot gecertificeerd Speelplezier-medewerker. De komende tijd nemen de kinderdagverblijven Kiekeboe, Springplank en Schatgraver deel aan de
opleiding, net als de peuteropvanglocaties Rakkertjes, Eijkske en Hummelke. De leidinggevenden en Gerlie Bremmers
coachen de medewerkers on the job tijdens de opleiding.

Kinderboekenweek: voorlezen voor en door kinderen

De Kinderboekenweek vond dit jaar plaats van 2 tot en met 13 oktober. In deze periode schonken onze locaties uitgebreid
aandacht aan het voorlezen voor en door kinderen.
Alle kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties kregen het mooie prentenboek ‘Moppereend’ cadeau en de BSO’s
ontvingen een exemplaar van het boek ‘Ik reis de wereld rond’. Net als vorig jaar waren meerdere wethouders van de gemeenten Landgraaf en Kerkrade bereid om te komen voorlezen op verschillende locaties. Zelfs burgemeester Dassen van
Kerkrade kwam voorlezen, bij onze locatie Reuzefijn.
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Voorstel tweede kamerlid om kinderen te weren die niet ingeënt zijn

Kinderdagverblijven moeten de wettelijke mogelijkheid krijgen om kinderen te weren die niet zijn ingeënt tegen
infectieziekten als de mazelen. Dat initiatiefvoorstel heeft Kamerlid Raemakers (D66) op 17 oktober verdedigd in de
Tweede Kamer. Veel partijen vinden het niet ver genoeg gaan. Zij vinden dat er meer moet worden gedaan om de daling
van het aantal gevaccineerde kinderen tegen te gaan. In de praktijk zijn er in Nederland al tientallen kinderdagverblijven
die ongevaccineerde kinderen weigeren. Officieel mag dat niet, maar het staat niet expliciet in de wet.

Vaccinatiegraad: 92,4%

De vaccinatiegraad daalde jaren achter elkaar en stabiliseerde vorig jaar. Op
dit moment ligt het percentage gevaccineerde kinderen op 92,4%. Volgens de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is 95% noodzakelijk om groepsimmuniteit te
garanderen. Het kabinet laat weten dat inentingen nog niet verplicht worden voor
kinderen die naar de crèche gaan. Het onderzoeksinstituut RIVM zoekt uit waar de
kritieke ondergrens ligt. Als de vaccinatiegraad daalt tot onder die grens, komt een
vaccinatieplicht voor kinderen in de opvang mogelijk wél in beeld.

Update over verbouwing hoofdkantoor in Kerkrade

Momenteel zijn wij bezig met het project Redesign bij ons hoofdkantoor in Kerkrade. Met deze korte update willen we u
graag informeren over dit verbouwproject. De uitvoering van het project bestaat uit drie fasen, waarvan de eerste twee
inmiddels zijn afgerond. Dit betekent concreet dat de begaande grond klaar is voor gebruik. Hierdoor kunt u het gebouw
weer via de hoofdingang betreden en kunt u weer parkeren bij de locatie.
De ruimtes in het vernieuwde kantoor zijn efficiënter ingericht. Ook beschikt elke werkplek over een ergonomisch bureau,
waarbij staand werken wordt gestimuleerd in het kader van het vitaliteitsproject. Het hart van de locatie is de vernieuwde keuken, waar ontmoeten centraal staat. Door de openheid en de warme uitstraling nodigt deze ruimte uit tot een
informeel gesprek. De spreekkamers zijn gemoderniseerd en hebben een volledig nieuwe look gekregen. Ook de ontvangstruimte voor onze gasten heeft een nieuwe, warme uitstraling gekregen, waarbij tevens rekening is gehouden met onze
kleinste bezoekers.

Zeven GGD-inspecties in het vierde kwartaal

In het vierde kwartaal van 2019 vonden zeven GGD-inspecties plaats,
waarvan vier inspecties goed zijn bevonden. Bij KDV Dopi en BSO
Bombarie is een handhaving geadviseerd, omdat de locatiemanager de
opleiding tot pedagogisch coach nog niet heeft afgerond. De betreffende
manager is opgeleid tot pedagogisch coach, maar moet nog een paar
modules op niveau 4 afronden. Inmiddels is dit doel bijna bereikt.
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Cheque Lions Club Kerkrade ( LCK)

Afgelopen zaterdag heeft Kinder Opvang parkstad via JOGG een mooie
cheque van de Lions Club Kerkrade (LCK) ontvangen. We gaan het bedrag gebruiken om smaaklessen aan kinderen aan te bieden. Heel erg
bedankt JOGG en LCK!

Triple P: opvoedingsondersteuning voor ouders

De term Triple P staat voor Positive Parenting Program. Dit is een methode voor opvoedingsondersteuning voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Triple P is een laagdrempelig, integraal programma met als doel emotionele en gedragsproblemen bij kinderen te voorkomen
door het aanleren van opvoedvaardigheden. Inmiddels is bij al onze locaties een medewerker
geschoold in Triple P en is er via intervisie ervaring opgedaan met deze methode.
Hebt u een eenvoudige opvoedvraag waarover u met een Triple P-medewerker wilt praten
(bijvoorbeeld over slaap- of eetproblemen)? Vraag dan op de locatie van uw kind naar de Triple P-medewerker. Zij geeft u
bruikbare tips die u thuis kunt uitproberen.

Interactieve workshop over het puberbrein

Kinderen tussen 9 en 12 jaar die richting de puberteit gaan, kunnen al pubergedrag vertonen. En dat kan best een uitdaging zijn voor medewerkers van de buitenschoolse opvang (BSO). Want hoe hou je die tieners betrokken? Hoe krijg je die
hangende en soms dwarse prepuber uit zijn luie stoel? En wat kun je vooral beter niet doen?
In samenwerking met CED-groep organiseerden wij een workshop voor onze BSO-medewerkers. Tijdens deze workshop
kwamen de pedagogisch medewerkers in aanraking met:
•
•
•

kenmerken van het puberbrein (9-15 jaar);
verwachtingen qua ontwikkeling van een jonge puber;
handvatten om te gebruiken in de praktijk.

Deze interactieve bijeenkomst leverde verschillende nieuwe inzichten op. Ook konden de medewerkers kritisch kijken
naar hun eigen houding en rol binnen de BSO.

Vorige pagina

11

Volgende pagina

Naar inhoud

KOPloper 2019|5

Tips thuis opvoeden
Tips bij rouw en verlies

Zoals in elke nieuwsbrief delen wij graag een aantal opvoedtips met u. Deze keer zijn het zeventien tips om uw kind te
helpen bij rouw en verlies.

1:

Vertel kinderen zoveel mogelijk over de feiten en omstandigheden van het overlijden. Ook als die omstandigheden

dramatisch zijn. Ga ervan uit dat de fantasie van kinderen veel erger is dan de werkelijkheid.

2:
3:

Pas de wijze waarop u kinderen informeert aan aan de leeftijd en het begrippenkader van de kinderen.
Betrek kinderen zoveel mogelijk bij alles wat geregeld moet worden. Hun inbreng en wensen zijn belangrijk. Mo-

gelijk kunnen ze ook taken op zich nemen, waardoor ze zich nog meer betrokken voelen.

4:

Ga afscheid nemen van de overledene met de kinderen. Ook als ze er tegenop zien. Vraag waar ze tegenop zien.

Dwing nooit, maar stimuleer wel.

5:

Neem kinderen die beseffen waar het om gaat, mee bij een condoleancebezoek aan de nabestaanden. Het is een

verrijkende ontmoeting waar kinderen veel leren van verdriet, troosten en getroost worden.

6:

Zelfs kleine kinderen kunnen al mee naar de uitvaartdienst van een gezins- of familielid. Zeker wanneer de dienst

wordt aangepast aan de aanwezigheid van kinderen. Vanaf een jaar of zes kunnen zij zeker worden meegenomen.

7:

Overleg vooraf met de voorganger of pastor over het aanpassen van de viering aan de aanwezigheid van kinderen.

Wanneer het om de ouder gaat of een broer of zus, dient het woord ook af en toe rechtstreeks tot de kinderen te worden
gericht. Mogelijk kunnen kinderen een taak krijgen in de dienst.

8:

Wanneer u als volwassene erg betrokken bent bij degene van wie afscheid genomen wordt (uw partner, kind,

vader of moeder), zorg dan ervoor dat iemand aanwezig is bij de dienst die eventueel voor de kinderen kan zorgen als die
het niet meer volhouden. Zo kunt u zelf lijfelijk en geestelijk aanwezig blijven.

9:

Zorg dat de naam van de overledene nog regelmatig genoemd wordt in huis. Stop dierbare spullen die aan hem

of haar herinneren niet weg. “Dood ben je pas als je bent vergeten”, zei Bram Vermeulen al.

10:

Geef aandacht aan het rouwende kind op het moment dat hij het nodig heeft. Breek een telefoongesprek af, zet

de stofzuiger uit, stel de reparatie even uit en ook die computer kan wachten.

11:
12:

Vraag niet aan het kind om zijn gevoelens uit te stellen, te doen of ze er niet zijn of te veranderen.
Let op signalen van kinderen. Ga ervan uit dat kinderen bezig zijn met het verlies, al laten ze dat niet altijd merken.

Ga in op signalen of begin er zelf over. Vraag regelmatig hoe het gaat, ook al lijkt er geen aanleiding voor te zijn.

13:

Wát u zegt, is in het algemeen minder belangrijk dan hoe u het zegt en wat u doet. Dikwijls is 100% aanwezigheid

al voldoende op het moment dat dat nodig is.

14:

Besteed op bepaalde momenten expliciet aandacht aan het overlijden. Bijvoorbeeld op de verjaardag van degene

die is overleden, de sterfdag of vader-/moederdag. Bedenk een ritueel om samen op die dag de overledene te gedenken.

15:

Zorg dat kinderen altijd bij u terechtkunnen, hoe hun gedrag ook is. Soms zijn de reacties heftiger dan u zou ver-

wachten. Veroordeel het gedrag niet, maar bied kinderen de veiligheid om hun verdriet ook op andere manieren te uiten.

16:

Schrik niet van bizarre spelletjes die kinderen kunnen spelen met de dood als thema. Het is hun manier om grip te

krijgen op het verlies.

17:

Verbied kinderen niet met anderen te praten over wat ze meemaken. Ook al gaat het over gezinszaken, het is be-

langrijk dat een kind zich ook buiten het gezin kan uiten.
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In het nieuws
Drie ontmoetingen met gedeputeerde Housmans

De afgelopen maanden hebben wij gedeputeerde Robert Housmans van Provincie Limburg maar liefst drie keer ontmoet.
Tijdens de Kinderboekenweek kwam hij voorlezen in Kerkrade, eind oktober vond een ontmoeting plaats voor ons project
De Gezonde Basisschool van de Toekomst en begin november kwam hij op bezoek in ons kindcentrum Steltloper in
Kerkrade.

Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool van de Toekomst loopt nu ruim vier jaar.
Provincie Limburg financiert dit mooie project, dat op vier scholen is ingevoerd. Eind dit jaar loopt het project ten einde. Elke
schooldag leveren wij samen met Humankind veertig medewerkers die tussen 12.00 en 14.00 uur een gezonde lunch klaarmaken
voor alle klassen. Daarnaast begeleiden deze medewerkers een
beweegactiviteit voor de kinderen. Dit is geen sinecure. Zeker
gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Het is een korte dienst, die het moeilijk maakt voor deze medewerkers om
op dezelfde dag nog andere diensten in te vullen op andere locaties.
Momenteel zitten we in de fase van verduurzaming. Hoe gaan we verder als de subsidie stopt? Hierover hebben we in
oktober van gedachten gewisseld met gedeputeerde Housmans. Hij had zich goed voorbereid en stelde kritische vragen.
Zo vroeg hij zich af in hoeverre wij voor dit project de verbinding hebben gemaakt met gemeenten en lokale ondernemers.
Lunchproducten zouden bijvoorbeeld op een andere (goedkopere?) manier kunnen worden ingekocht. Housmans wees
ons op een interessant project in Leende: Gezonddorp.nl. De plaatselijke gemeenschap kiest daar voor een gezondere
levensstijl. Lokale bakkers, supermarkten en zelfs snackbars werken mee aan een gezonder aanbod.

Mooie projecten

Op 7 november kwam de gedeputeerde op werkbezoek in ons kindcentrum Steltloper in Kerkrade. Hij kwam kijken aan
welke mooie projecten wij meewerken. We vertelden hem onder meer over het platform Kinderen ons Vak, waarbij we samen
met andere opvangorganisaties en ROC’s werken aan de optimale professionalisering van ons pedagogisch personeel.
Daarnaast hebben we hem bijgepraat over het mooie project Talentacademie, waarbij we onder de bezielende leiding
van professor Laevers van Universiteit Leuven de talenten van jonge kinderen ontwikkelen. De Kerkraadse wethouder
Schlangen en vertegenwoordigers van Movare vertelden hoe constructief de samenwerking tussen gemeente, onderwijs
en kinderopvang verloopt in Kerkrade. Gedeputeerde Housmans was vooral onder de indruk van de pragmatische aanpak
bij die samenwerking.
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Krappe arbeidsmarkt kinderopvang onderbelicht

Het personeelstekort in de kinderopvang is groter dan in het basisonderwijs.
Toch wordt bij elk probleem naar de kinderopvang gekeken als mogelijke
oplossing. Voorbeelden zijn het lerarentekort en de arbeidsparticipatie van
jonge moeders. De sector kan de vraag echter nu al haast niet meer aan.
“Als kinderopvangsector zitten we in een heel ander stelsel dan het onderwijs,
we zijn geen publieke voorziening, maar een gereguleerde markt. We lossen het nijpende probleem het liefste in stilte op”,
vertelt Magda Heijtel, directeur Brancheorganisatie Kinderopvang. Toch heeft juist de kinderopvangsector te maken met
een groot tekort aan pedagogisch medewerkers, namelijk zo’n 3.000. Een aantal dat volgens prognoses dreigt op te lopen
tot 8.900 pedagogisch medewerkers in 2022. Ter vergelijking: het basisonderwijs kent zo’n 2.400 openstaande vacatures
die niet of moeilijk worden ingevuld. Nooit eerder werden er zoveel leraren gezocht.

Urgent maatschappelijk issue

“Het is geen wedstrijd. Beide sectoren hebben grote personeelstekorten en dat is een probleem”, stelt Heijtel. “Maar de
arbeidsmarktkrapte in de kinderopvang is onderbelicht. De kinderopvang klaagt niet snel, maar het knelpunt is groot
en heeft grote gevolgen voor de toegankelijkheid en beschikbaarheid van kinderopvang. En daarmee is dit een urgent
maatschappelijk issue. Daar vragen we aandacht voor.”

Vruchtbare gesprekken

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) is samen met Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, vakbond
FNV en het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang in gesprek met staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Gesprekken die volgens Heijtel vruchtbaar zijn. “Ze is met ons in gesprek over de arbeidsmarktkrapte
en welke stappen wij gezamenlijk kunnen zetten om die krapte op te lossen. De sector heeft zijn verantwoording, maar
de overheid ook, wil zij de kinderopvang breed toegankelijk houden. Samen bedenken we oplossingsrichtingen voor de
toenemende personeelstekorten.”

Breed toegankelijk zijn en blijven

“Wij pleiten sterk voor een stabieler overheidsbeleid, voor een passende toegankelijkheid met een passende maximale
uurprijs”, vervolgt Heijtel. “Dat zal de markt goed doen. Daarvoor blijven we in gesprek met de staatssecretaris, zolang dat
nodig is. We zijn niet van het klagen, maar de nood is hoog en we willen als sector dat de kinderopvang breed toegankelijk
is en blijft, voor alle ouders en kinderen.”

HELP!
Betalingsregeling voor terugbetalen kinderopvangtoeslag weer mogelijk

De Belastingdienst vordert kinderopvangtoeslag voorlopig niet meer met harde
hand terug. Mensen die kinderopvangtoeslag moeten terugbetalen, kunnen weer
een betalingsregeling treffen, belooft verantwoordelijk staatssecretaris Menno
Snel.

Ouders die het volgens de Belastingdienst zelf schuld zijn dat ze te veel toeslag
hebben ontvangen, worden tot nu toe als fraudeurs aangemerkt. Daardoor mogen
ze het te veel ontvangen geld niet in termijnen terugbetalen, maar moeten ze meteen over de brug komen. Wie dat niet lukt, moet vrezen dat de Belastingdienst bijvoorbeeld beslag legt op zijn of haar
salaris. Volgens Snel komt hij zowel oude gevallen als nieuwe gevallen tegemoet, tenzij er al een veroordeling is geweest.
Voor mensen die nu aankloppen voor een betalingsregeling, gaat de Belastingdienst voorlopig ook niet meer na of er opzet
of ‘grove schuld’ in het spel was. Zij kunnen gewoon zo’n regeling krijgen. Snel maakt alleen een uitzondering voor mensen
die al eerder om die reden zijn beboet.
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Personeel in ‘t zonnetje
Sinterklaasmiddag voor kinderen van medewerkers

Onze locaties hebben op geheel eigen wijze invulling gegeven aan het thema Sinterklaas. Ook voor de kinderen van onze
medewerkers hebben we een gezellige Sinterklaasmiddag georganiseerd bij onze locatie Schatgraver. Maar liefst 26 kinderen werden daar verrast met een bezoek van de goedheiligman. De kids zongen menig liedje voor de Sint en er was een
heerlijke lunch voor alle aanwezigen. Kortom, een middag om nooit te vergeten!

Marian Garritzen 30 jaar in dienst

Marian Garritzen werd onlangs door haar
directe collega’s in het zonnetje gezet, omdat ze maar liefst 30 jaar in dienst is bij KOP.
Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal,
Marian!

Vorige pagina

Marian Rutten met pensioen

Marian Rutten gaat na een carrière van 29 jaar in de kinderopvangsector samen met haar man Jan van haar welverdiende pensioen genieten.
Er was een leuk afscheid voor Marian georganiseerd bij Peuteropvang
Woelwaters en collega’s hebben haar apart nog een keer in het zonnetje
gezet. Bedankt voor alles, Marian!
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Nieuwe medewerkers

We hebben weer een aantal nieuwe medewerkers mogen verwelkomen. We stellen ze graag aan u voor!

Maarten Paulssen

Michelle Troiano

Relana Driessen

Nena van Leeuwen

Nathalie Brings

Janneke Schanssema

Nicol Jansen

Agenda & evenementen
De Chill Club-activiteiten die plaatsvinden bij Leisure Dome in Kerkrade, starten vanaf januari 2020 vanuit de kantine van
de Soccer Arena. Dit betreft de activiteiten bij GlowGolf, Bowlo, Vue, Darteldome, Clip ’n Climb, Soccer Arena en Lasergame
Kerkrade.
Kinderen die zijn aangemeld voor een activiteit bij Leisure Dome, worden vanaf januari dus verwacht in de kantine van
de Soccer Arena. Onze Chill Club-medewerker vangt hen daar op. Na de activiteit kunnen de kids hier ook weer worden
opgehaald.
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