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Geachte ouders, 

 

Met veel plezier bieden wij u dit informatieboekje aan. 

U heeft al op verschillende manieren met ons kennisgemaakt. Misschien heeft u onze 
website al bezocht of bij een bezoekje aan de voorschool-peuterspeelzaal al een en 
ander over onze voorschool-peuterspeelzaal gehoord. Nu is uw kindje opgeroepen voor 
plaatsing op de voorschool-peuterspeelzaal. Daarom ontvangt u dit informatieboekje. In 
dit boekje vindt u informatie over de dagelijkse gang van zaken op de voorschool-
peuterspeelzaal en over onze stichting, zodat u weet wat de afspraken zijn over het 
bezoeken van de voorschool-peuterspeelzaal.  

De meeste dingen zijn u al verteld tijdens het intakegesprek op de voorschool-
peuterspeelzaal. In dit boekje worden sommige zaken uitgebreider toegelicht of u kunt 
ze nog eens rustig na lezen.  

Heeft u nog vragen, stelt u ze gerust! 

Voor de meeste vragen kunt u contact opnemen met de leidsters van de voorschool-
peuterspeelzaal of de manager van de voorschool-peuterspeelzalen in uw stadsdeel. 
Voor vragen over de administratie of over facturen kunt u contact opnemen met de 
kindadministratie (zie pagina 4). 

 

Meta Carbaat 

Directeur VÓÓR Welzijn  
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1. Algemene informatie 

Voorschool-peuterspeelzaal de Kleine Wereld vormt samen met groep 1 en 2 van 
basisschool de Kleine Keizer een voorschool. De ‘voorschool’ is ontstaan vanuit de 
gedachte dat het ontwikkelingsniveau van kinderen tussen de 2 ½ en 6 jaar in 
achterstandssituaties verhoogd dient te worden. Hierdoor worden hun kansen vergroot 
om het onderwijs met goed gevolg te doorlopen. Het beleid binnen de gemeente Den 
Haag is, dat alle kinderen welkom zijn op de voorschool om scheiding tussen voorsprong 
en achterstandskinderen te voorkomen. De voorschool wordt door de gemeente Den 
Haag gesubsidieerd. In de voorschool werken we met een goedgekeurd programma voor 
voor- en vroegschoolse educatie. Bij voorschool-peuterspeelzaal de Kleine Wereld 
werken we met het programma Puk en Ko. 

De voorschool-peuterspeelzaal valt onder VÓÓR Welzijn. VÓÓR Welzijn is een 
innovatieve, professionele organisatie voor welzijn en zorg in de gemeente Den Haag en 
regio Haaglanden. Verspreid over de stadsdelen Haagse Hout, Segbroek, Loosduinen en 
Leidschenveen heeft VÓÓR Welzijn 13 voorschool-peuterspeelzalen onder haar hoede, 
die allen als voorschool-peuterspeelzaal aan één of meer samenwerkende basisscholen 
zijn verbonden.  

VÓÓR Welzijn is een bestuurlijke fusie aangegaan met MOOI, Zebra en BOOG. De 
ondersteunende diensten zijn samengevoegd tot een gezamenlijk servicebureau en 
ondergebracht in de stedelijke stichting Xtra. Stichting Xtra regelt de financiën en de 
kindadministratie voor onze voorschool-peuterspeelzalen. 

Het management van VÓÓR Welzijn draagt onder andere zorg voor: contacten met de 
gemeente, de verdeling van budgetten over de verschillende voorschool-
peuterspeelzalen, geschikte huisvesting, vaststelling van beleid enz.  

De dagelijkse leiding van de voorschool-peuterspeelzaal is in handen van de leidsters. Zij 
worden ondersteund door stagiaires en vrijwilligers. 

We streven er naar dat elke voorschool-peuterspeelzaal  een eigen oudercommissie 
heeft. De oudercommissie is de spreekbuis voor alle ouders, zij houdt zich bezig met het 
organiseren van activiteiten en evenementen en is klankbord voor algemene 
beleidszaken (zie hoofdstuk 19 en 20). 
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2. Organisatie 

De dagelijkse leiding van voorschool-peuterspeelzaal de Kleine Wereld is in handen van 
vijf gediplomeerde leidsters: Monique van Vloten, Sharon Rampaart, Susanne van Bavel, 
Marielle Kooijmans en Deborah Markus. De leidsters hebben een opleiding genoten die 
gericht is op het werken met groepen jonge kinderen. Daarnaast zijn zij gecertificeerd 
om te werken met het voorschoolse programma.  

Op de voorschool-peuterspeelzaal kunnen stagiaires en vrijwilligers de leidsters 
ondersteunen als extra hulp.  

Alle medewerkers, leidsters, stagiaires en vaste vrijwilligers hebben een Verklaring 
Omtrent Gedrag overlegd.  

Daarnaast is voldoende kennis van de Nederlandse taal een voorwaarde om werkzaam 
te zijn op de voorschool-peuterspeelzaal. 

De manager voor de voorschool-peuterspeelzalen in het stadsdeel Loosduinen is Irma 
Bolhuis. U kunt haar bereiken op 06 - 81 68 87 04 en per e-mail 
irma.bolhuis@voorwelzijn.nl. 

De Kindadministratie valt onder ons Service Bureau Xtra:  

Kindadministratie VÓÓR Welzijn  
Postbus 43197     Zichtenburglaan 260 
2504 AD Den Haag    2544 EB Den Haag 
 
Telefoonnummer: 070 – 205 20 00. 

De VVE-coach, Haske Kroes is samen met de leidsters verantwoordelijk voor de kwaliteit 
van het aanbod. Dit betekent o.a. coaching en ondersteuning van de leidsters en 
afstemming met de basisschool. Ook is de VVE-coach verantwoordelijk voor de 
ouderbetrokkenheid binnen de voorschool en is zij, naast de leidsters, een 
aanspreekpunt voor de ouders. Verder is de VVE-coach betrokken bij de VVE 
thuisbijeenkomsten, dit is een programma dat activiteiten aanbiedt voor kinderen en 
ouders inde thuissituatie, gekoppeld aan het programma van de voorschool (zie blz. 12 
voor meer informatie voor VVE thuis). 

3. Groepsgrootte en leidster-kind ratio 

Bij voorschool-peuterspeelzaal de Kleine Wereldwerken we met groepen van maximaal 
16 kinderen. Op iedere 8 kinderen staat minimaal één professionele leidster. Op iedere 
groep staan dus twee gediplomeerde leidsters. Alleen in noodgevallen wordt met een 
leidster en een beroepskracht in opleiding gewerkt. In alle andere gevallen is de inzet van 
beroepskrachten in opleiding aanvullend.  
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Voor eventuele uitstapjes geldt, dat leidsters maximaal 2 kinderen onder hun hoede 
mogen hebben. In de praktijk vragen wij alle ouders mee te gaan, bijvoorbeeld met een 
boswandeling of bibliotheekbezoek. De leidster kan dan de peuters onder haar hoede 
nemen waarvan de ouder echt niet meekan, mits er wel voldoende ouders meegaan. Wij 
informeren de ouders hierover per brief. 

4. Kwaliteit 

VÓÓR Welzijn streeft naar een hoge kwaliteit van de voorschool-peuterspeelzaal. Wij 
willen kinderen in een leeftijd van 2,5 tot 4 jaar in een veilige, uitnodigende en 
veelzijdige omgeving, onder professionele leiding, begeleiden en verzorgen. Het kind 
staat centraal in de voorschool-peuterspeelzaal en spelend leren is de kern, de kwaliteit 
en de kracht van de voorschool-peuterspeelzaal.  

De processen met betrekking tot de dienstverlening binnen onze organisatie, worden 
regelmatig bekeken op effectiviteit en efficiëntie. Hierbij wordt ook het oordeel van de 
ouders/verzorgers over de (wijze van) dienstverlening betrokken. Dit doen wij onder 
andere via een jaarlijks tevredenheidonderzoek. 

Onze organisatie is HKZ gecertificeerd. Dat betekent dat onze organisatie jaarlijks door 
een officiële keuringsinstantie wordt getoetst. Er wordt gekeken of allerlei processen in 
dienstverlening, administratie, beheer van accommodatie, veiligheid, maar ook de 
praktijk op de groep in dagelijkse en bijzondere situaties, op papier en in de praktijk 
voldoen aan officiële normen. 

Het beleid is vastgelegd in protocollen, zoals: het klachtenbeleid, privacybeleid, beleid 
rond signalering van ontwikkelingsproblemen en kindermishandeling, voedsel en hygiëne 
enz. Dit beleid is desgewenst door u in te zien.  

5. Pedagogisch beleid 

Het pedagogisch beleid is vastgelegd in het pedagogisch beleidsplan. Hierin staan visie, 
doelstellingen en uitgangspunten van de voorschool-peuterspeelzaal beschreven. Er 
wordt beschreven hoe we met kinderen omgaan en waarom we dit zo doen. De vraag 
naar het WAAROM speelt in het pedagogisch beleidsplan de hoofdrol. In dit 
informatieboekje maken we een vertaling van het pedagogisch beleid naar hoe er in de 
praktijk in deze specifieke voorschool-peuterspeelzaal gewerkt wordt. Het ontwikkelen 
en hebben van een pedagogisch beleidsplan is een middel om de kwaliteit van de 
voorschool-peuterspeelzaal te waarborgen en te verhogen. Daarnaast versterkt het de 
samenwerking tussen leidsters en zorgt ervoor dat leidsters dezelfde uitgangspunten en 
regels gebruiken. U krijgt door het lezen van het pedagogisch beleidsplan meer inzicht in 
de visie en het handelen op de voorschool-peuterspeelzaal. 
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Het pedagogische beleidsplan kan op verzoek worden verstrekt. Ook kunt u het inzien op 
de voorschool-peuterspeelzaal. 

Op voorschool-peuterspeelzaal de Kleine Wereld werken we met een vast programma en 
verschillende projecten. Wij werken bij de Kleine Wereld met Puk en de basisschool 
werkt met Schatkist. Puk is een handpop voor de voorschool-peuterspeelzaal en Pom 
Pom is de handpop voor de basisschool. Samen met de kinderen ontdekt Puk de 
verschillende speelmogelijkheden in de voorschool-peuterspeelzaal. Via Puk wordt op 
een prettige manier communicatie over en weer met de peuters uitgelokt. Puk geeft de 
kinderen taalaanbod en lokt taalgebruik bij hen uit. Puk is het speelkameraadje van de 
kinderen. 

6. Veiligheid 

Volgens de Wet kinderopvang moeten voorschool-peuterspeelzalen voldoen aan 
kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, 
accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kindratio, pedagogische 
beleid en pedagogische praktijk, en klachten. De toezichthouder van de GGD controleert 
of de voorschool-peuterspeelzalen voldoen aan de eisen. De meest recente 
inspectierapporten zijn te raadplegen via de website van de GGD en zij liggen ter inzage 
op de voorschool-peuterspeelzaal. Tijdens het intakegesprek wordt u gewezen op de 
plek waar het voor u ter inzage ligt.  

Daarnaast voldoen alle voorschool-peuterspeelzalen aan de eisen die de Brandweer Den 
Haag stelt aan de brandveiligheid. Ook van de brandweer is een vergunning aanwezig. 
Tevens hangt er in elke voorschool-peuterspeelzaal een vluchtplan. 

Vier maal per jaar (elk kwartaal) wordt er een brandoefening met onze peuters 
gehouden. In elke groep gaan de leidsters en stagiaires met de peuters oefenen om zo 
snel mogelijk de zaal te verlaten. Daarnaast is er 1 keer per jaar een gezamenlijke 
brandoefening samen met de basisschool. Na elke oefening komt er een verslag met de 
bevindingen en de namen/aantal aanwezig peuters. Ook worden de ouders (bij het 
ophalen) op de hoogte gebracht van de gehouden oefening. 

In elke voorschool-peuterspeelzaal is altijd minstens één leidster aanwezig met een 
EHBO-diploma. Verder zijn alle leidsters in het bezit van een diploma BHV.  
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7. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

Jaarlijks maken wij voor iedere locatie een risico-inventarisatie over brandveiligheid, 
veiligheid en gezondheid. Vanuit deze inventarisaties maken wij actieplannen die wij 
uitvoeren. Door het uitvoeren van deze acties proberen wij risico’s te beperken. De 
risico-inventarisaties en actieplannen liggen op locatie ter inzage. 

Wij streven er naar ouders bij de opname van de risico-inventarisatie te betrekken. De 
risico’s gebruiken wij ook bij het opstellen van huisregels.  

8. Huisregels  

Onze huisregels die te maken hebben met veiligheid op de voorschool-peuterspeelzaal 
zijn: 

• Tassen niet op de grond zetten, maar op een plek waar de peuters niet bij kunnen 
(bijvoorbeeld op de tassenplank). In tassen kunnen immers gevaarlijke voorwerpen 
zitten zoals sigaretten, medicijnen of scherpe voorwerpen 

• Kinderen rennen NIET in de gang en in het speelzaallokaal. 

• Speelgoed ruimen we ook weer samen op. 

• Kinderen hebben geen toegang tot de bergruimte. 

• Kinderen kijken uit als ze in de buurt van ruiten spelen. 

• Kinderen gooien niet met voorwerpen. 

• Kinderen klimmen niet over het hek, maar blijven netjes op het schoolplein. 

Huisregels die te maken hebben met gezondheid op de voorschool-peuterspeelzaal zijn: 

• Binnen roken is niet toegestaan en ook niet voor de ingang van de voorschool-
peuterspeelzaal. 

• Huisdieren mogen niet mee naar de school en naar de voorschool-peuterspeelzaal. 

• Hygiëne is belangrijk: we wassen onze handen na gebruik van het toilet en voor het 
eten met zeep en drogen de handen met een papieren handdoek. 

• Bij hoesten en niezen houden we de hand voor de mond. 

• Als kinderen ziek zijn en koorts hebben, kunnen ze niet naar de voorschool-
peuterspeelzaal. Graag wel even bellen om dit te laten weten.  

 

 



Versie 4.0, september 2016 

7 

Huisregels die te maken hebben met het maken van duidelijke afspraken zijn: 

• Wij brengen onze kinderen op tijd en halen ze ook weer op tijd op! 

• Iedere ouder is verantwoordelijk voor zijn/haar kind bij het halen en brengen tot de 
deur van het speelzaallokaal. 

• Als ik een vraag heb of een zorg, dan spreek ik een leidster aan! 

Huisregel die te maken heeft met de ontwikkelingsdoelen van de voorschool: 

• In onze speelzaal spreken we NEDERLANDS met elkaar. 

9. Voertaal 

Een belangrijk doel van de voorschool-peuterspeelzaal is het voorkomen van 
achterstanden in de Nederlandse taalontwikkeling. Daarom is de afspraak dat op de 
voorschool-peuterspeelzaal Nederlands wordt gesproken. Op die manier oefenen 
kinderen onderling de taal. Ook voor niet-Nederlandstalige ouders is het belangrijk 
kennis te nemen van de Nederlandse taal en zoveel mogelijk te oefenen met het spreken 
van Nederlands. Op die manier kunt u meer begrijpen van wat er op school met uw kind 
gebeurt en kunt u uw kind beter begeleiden binnen deze samenleving. Natuurlijk mag er 
wel onderling vertaald worden als er zaken onduidelijk zijn.  

In de thuissituatie is het vooral belangrijk dat u veel spreekt met uw kind in de taal die u 
het beste beheerst. Het is belangrijk voor de taalontwikkeling dat kinderen veel taal 
aangeboden krijgen, bijvoorbeeld door hen voor te lezen, verhalen te vertellen maar ook 
door te vertellen over de dingen die u doet in het dagelijks leven. Kinderen leren op die 
manier woorden en begrippen in de thuistaal. Dat maakt het voor hen makkelijker op 
school de begrippen in het Nederlands te leren. Praat samen met uw peuter over welke 
boodschappen u koopt. Ga wandelen en praat samen over wat uw ziet. Het is ook 
belangrijk dat uw peuter gestimuleerd wordt om te praten. Stel veel vragen. Neem de 
tijd om te luisteren naar uw kind.  

10. Hygiëne 

Hygiëne is een belangrijk aandachtspunt in de voorschool-peuterspeelzalen. Dagelijks 
worden er daarom verschillende schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd. Ook wordt 
eenmaal per jaar al het spelmateriaal grondig schoongemaakt. Het zand van de zandtafel 
en eventuele zandbak wordt regelmatig ververst. Knuffels en verkleedkleren worden 
regelmatig gewassen. 
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De lichamelijk verzorging van de kinderen is ook een belangrijk aandachtspunt. Voorop 
staat dat kinderen dit zelf leren. Dat betekent dat de leidsters de kinderen leren hun 
handen voor het eten en na ieder toiletbezoek te wassen. Hand voor je mond als je 
hoest, met een vieze neus even naar de juf. Waar mogelijk maken we gebruik van 
voorlichtingsmateriaal, bijvoorbeeld over tandenpoetsen. 

11. Speelruimte en spelmateriaal 

In de voorschool-peuterspeelzaal is alles afgestemd op de peuters: tafels, stoeltjes, 
toiletten, aanrecht en open kasten. Er is veel en gevarieerd speelgoed aanwezig, 
bijvoorbeeld puzzels, spelletjes, duplo, blokken, poppen, een zandtafel, een watertafel, 
een glijbaan, driewielers en stepjes. Daarnaast kunnen peuters naar hartenlust 
‘kliederen’ met verf, plaksel en klei, muziek maken en nog veel meer.  

Er is een begrensde buitenruimte met tegels waar peuters onder toezicht buiten kunnen 
spelen.  

12. Voeding 

Halverwege de ochtend en de middag is er een rustmoment voor de kinderen, waarbij zij 
iets kleins te eten en te drinken krijgen, gezellig met z’n allen aan tafel. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de voedingsvoorschriften op medisch, religieuze of ander 
gronden, zoals u aan de leidsters heeft aangegeven. In voorschool-peuterspeelzalen 
wordt een gezonde leefstijl nagestreefd. Wij promoten dan ook gezonde traktaties bij 
verjaardagen.  

13. Feesten en vieringen 

In onze voorschool-peuterspeelzalen proberen wij etnische en culturele verschillen en 
overeenkomsten op een positieve manier bij te laten dragen aan de ontwikkeling van 
kinderen. We proberen een basis te leggen voor onderling begrip en open te staan voor 
andere culturen en gewoonten. De leidsters staan open voor wat er leeft onder kinderen 
en de ouders en er worden interculturele activiteiten georganiseerd.  

14. Kleding 

Een peuter moet in de voorschool-peuterspeelzaal en bij het buitenspelen naar 
hartenlust kunnen spelen en bewegen. Geef uw kind dus kleding en schoenen aan die 
tegen een stootje kunnen. Peuters die willen verven krijgen een verfschort aan. Ondanks 
dat kan er toch wel eens verf op de kleding komen.  

Wij adviseren u om uw peuter geen kostbare sieraden aan te doen naar de voorschool-
peuterspeelzaal; armbandjes en ringetjes worden wel eens verloren en als dat 
bijvoorbeeld in de zandbak gebeurt, kunnen we het niet altijd terug vinden. 
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Wij adviseren u de kleding aan te passen aan het weer. Als het koud is een warme jas 
aan. Bij felle zon voldoende beschermende kleding tegen zonnestralen, maar niet te 
warm en bij voorkeur een petje op.  

15. Zindelijkheid 

Uw kind hoeft niet zindelijk te zijn wanneer hij/zij naar de voorschool-peuterspeelzaal 
komt. In principe sluiten de leidsters aan bij wat er thuis gebeurt en waar het kind op dat 
moment aan toe is. Als uw kind nog niet zindelijk is, bespreken de leidsters met u op 
welke manier en hoe vaak uw kind verschoond wordt. Als u thuis bent begonnen met de 
zindelijkheidstraining bespreken de leidsters dat met u en sluiten hier zoveel mogelijk op 
aan.  

Belangrijke aandachtspunten zijn daarbij, dat het op een speelse manier gebeurt door 
middel van aanmoediging en prijzen, en dat er gebruik wordt gemaakt van de 
voorbeeldfunctie van andere kinderen.  

Indien nodig vragen de leidsters aan de ouders een extra luier en extra ondergoed mee 
te geven. Voor noodgevallen is er op de voorschool-peuterspeelzaal verschoning 
aanwezig. Wilt u zo vriendelijk zijn uw kind een extra verschoning en luier mee te geven 
in een tas met de naam van het kind erop! Voor noodgevallen is er op de voorschool-
peuterspeelzaal verschoning aanwezig. Wilt u de geleende kleding wel weer teruggeven 
aan de voorschool-peuterspeelzaal. 

Als kinderen er aan toe zijn gaan ze (indien mogelijk op de locatie) zelfstandig naar het 
toilet. De toiletjes zijn op peuterhoogte en natuurlijk houden de leidsters een oogje in 
het zeil.  

16. Ouderbetrokkenheid 

Elke voorschool-peuterspeelzaal heeft naast de kinderen te maken met ouders van de 
kinderen. Ouderbetrokkenheid is een belangrijk onderwerp in elke voorschool-
peuterspeelzaal. Ouders worden beschouwd als de partners van leidsters wat betreft het 
zorgdragen voor een goede ontwikkeling van de kinderen. Goed contact en het 
uitwisselen van informatie tussen leidsters en ouders is belangrijk, omdat hierdoor de 
mogelijkheid ontstaat een wisselwerking te krijgen tussen de opvoeding thuis en in de 
voorschool-peuterspeelzaal, wat vooral bij jonge kinderen erg belangrijk is. Daarnaast 
kan goed contact met ouders ervoor zorgen dat ouders zich meer betrokken voelen bij 
het reilen en zeilen in de voorschool-peuterspeelzaal. Ouderbetrokkenheid kan er toe 
aanzetten om beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van ouders en kinderen. 
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Het belang van contact met ouders 
Voor veel ouders die zich aanmelden bij een voorschool-peuterspeelzaal, is het de eerste 
keer dat zij de verantwoordelijkheid voor de zorg voor hun kind overdragen aan anderen. 
Het is dus de eerste keer dat het kind een ‘eigen leven’ gaat leiden zonder de 
aanwezigheid van de ouders. Voor ouders kan dit ‘loslaten’ moeilijk zijn. Daarom is het 
begrijpelijk dat ouders nieuwsgierig zijn naar wat er op de voorschool-peuterspeelzaal 
gebeurt. Wat maakt hun kind mee? Hoe vindt hij het? Hoe gaan de leidsters met het kind 
om? Om ouders het vertrouwen te geven dat hun kind in goede handen is, is het 
belangrijk dat de leidsters ouders goed informeren. Leidsters informeren ouders daarom 
in een eerste kennismakingsgesprek over de gang van zaken in de voorschool-
peuterspeelzaal. Aan de hand van een checklist wordt informatie uitgewisseld en 
vertellen de leidsters wat er zoal in de voorschool-peuterspeelzaal gebeurt en waarom. 
Ze geven uitleg over de dagindeling en informeren de ouders over de regels. Verder 
hebben ouders inzage in het pedagogisch beleidsplan,  informeren leidsters de ouders bij 
het halen van de kinderen hoe het is gegaan met het kind en kunnen ouders altijd bij de 
leidsters terecht voor vragen. Ook kunnen leidsters de ouders informeren over de 
manier waarop het pedagogisch beleid in relatie tot hun kind wordt uitgevoerd. 
Uitgangspunt is dat ouders zich net als de kinderen welkom en geaccepteerd voelen.  

Doordat ouders goed geïnformeerd zijn over wat er gebeurt in de voorschool-
peuterspeelzaal kunnen ze hier ook met hun kind over praten en hun kind beter 
begrijpen als hij/zij praat over de ervaringen in de voorschool-peuterspeelzaal.  

Het is belangrijk dat ouders en leidsters met elkaar in gesprek blijven en elkaar 
informeren. Het is in het belang van het kind dat de leidsters iets weten over de 
thuissituatie van de kinderen. Leidsters zien de kinderen maar een paar uurtjes in de 
week en daarom kan het een tijd duren voordat de leidsters de kinderen goed kennen. 
Ouders kunnen leidsters daarbij helpen door informatie over de gewoontes en 
eigenaardigheden van hun kinderen door te geven aan de leidsters. Ook kunnen ouders 
bijvoorbeeld vertellen wat het kind in het weekend heeft gedaan, zodat de leidster hier 
met het kind over kan praten. Dit alles bevordert dat het kind zich thuis kan voelen. 
Daarnaast kunnen er in de thuissituatie dingen voorkomen, die invloed kunnen hebben 
op de ontwikkeling en het gedrag van de kinderen. Als de leidsters hiervan op de hoogte 
zijn, kunnen zij er in de voorschool-peuterspeelzaal op inspelen en rekening mee houden 
en het kind beter begeleiden.  
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Informatieoverdracht 
Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd door de leidsters. Leidsters 
kunnen hiervoor gebruik maken van: 

• Een informatiefolder over de voorschool-peuterspeelzaal; 
• De leveringsvoorwaarden bij aanmelding; 
• Een informatieboekje bij plaatsing; 
• Een kennismakingsgesprek; 
• Mondelinge uitwisseling bij het brengen en halen van de kinderen; 
• Bieven op het mededelingenbord in de voorschool-peuterspeelzaal; 
• Een nieuwsbrief; 
• Gerichte brieven aan de ouders; 
• Koffie- en themaochtenden; 
• Ouderavonden; 
• Individuele gesprekken met ouders; 
• De website van VÓÓR Welzijn en/of de website van de samenwerkende basisschool. 

 
Ouders in de voorschool-peuterspeelzaal  
Naast het contact tussen de ouders en de leidsters betreffende de kinderen en het reilen 
en zeilen van de voorschool-peuterspeelzaal zijn er ook andere mogelijkheden wat 
betreft de ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen bijvoorbeeld meehelpen met de 
verschillende activiteiten of feesten, die in de voorschool-peuterspeelzalen 
georganiseerd worden, of helpen bij het schoonmaken en herstellen van het speelgoed, 
het opknappen van het speellokaal, het begeleiden van de kinderen bij uitstapjes, het 
inkopen van materialen. Al deze mogelijkheden verschillen per voorschool-
peuterspeelzaal.  

Specifiek bij de voorschool-peuterspeelzaal hoort oudereducatie. In elk geval vindt er 
twee maal per jaar een gesprek plaats met de ouders over hun kind. Ook tijdens de 
spelinloop worden de ouders geïnformeerd over wat de kinderen leren, waarom dat 
belangrijk is en hoe ouders thuis ook mee kunnen werken aan de ontwikkeling van hun 
kind. Verder worden de ouders betrokken bij het spelen met de kinderen, door middel 
van een nieuwsbrief rond elk voorschoolthema.  

Opvoedingsondersteuning 
In het belang van het kind en de ouders is het belangrijk dat de voorschool-
peuterspeelzaal de mogelijkheid biedt om van gedachten te wisselen over 
opvoedingszaken. Als ouders advies of informatie vragen over de opvoeding van hun 
kind zullen leidsters waar mogelijk ondersteuning bieden. Leidsters kunnen een 
luisterend oor bieden en ouders uitleg, tips en handvatten geven. De pedagogische 
aanpak thuis en in de voorschool-peuterspeelzaal kan daarbij op elkaar afgestemd 
worden. Tevens hebben leidsters een voorbeeldfunctie naar de ouders en kunnen door 
hun manier van omgaan met de kinderen de ouders op een nieuw spoor zetten. 



Versie 4.0, september 2016 

12 

Daarnaast kunnen leidsters ouders doorverwijzen naar verschillende instanties, zoals 
bijvoorbeeld het consultatiebureau of het opvoedsteunpunt. Uitgangspunt van de 
opvoedingsondersteuning is altijd het vertrouwen dat leidsters en ouders in elkaar 
hebben. Het feit dat de ouders gedurende een periode in de week worden ontlast van de 
zorg en opvoeding voor hun peuter kan tevens ondersteuning bieden aan ouders. 
Ouders krijgen, als hun kind op de voorschool-peuterspeelzaal is, wat tijd voor zichzelf of 
voor bijvoorbeeld een jonger kind. 

VVE Thuis 
Uw kind wordt op de voorschool-peuterspeelzaal gestimuleerd in de ontwikkeling. Maar 
uw kind leert nog meer als u ook thuis activiteiten met elkaar doet. Daarom worden er 
VVE Thuis-ouderbijeenkomsten georganiseerd. U krijgt een themaboekje met activiteiten 
voor thuis. De activiteiten die u thuis doet passen bij het thema waar uw kind mee bezig 
is, bijvoorbeeld Lente. In de ouderbijeenkomsten hoort u hoe u de activiteiten van VVE 
Thuis het beste kunt doen. Ook krijgt u informatie over de ontwikkeling van kinderen. 

 
17. Oudercommissie  

De oudercommissie houdt zich op de hoogte van de beleidsontwikkelingen van de 
voorschool-peuterspeelzalen van VÓÓR Welzijn. Zij geeft zo nodig gevraagd en 
ongevraagd advies aan het management van VÓÓR Welzijn over het te voeren beleid en 
over de kwaliteit van de voorschool-peuterspeelzalen. We streven ernaar dat elke 
speelzaal over een eigen oudercommissie beschikt. 

De oudercommissie kan zelf onderwerpen naar voren brengen, maar kan ook gevraagd 
worden om over onderwerpen na te denken. De oudercommissie houdt zich eveneens 
bezig met organiseren van activiteiten op de voorschool-peuterspeelzaal. De 
oudercommissie komt minimaal één keer per jaar samen en kan worden ondersteund 
door de teammanager voorschool-peuterspeelzalen.  

In de oudercommissie zijn bij voorkeur 3 ouders van kinderen van de voorschool-
peuterspeelzaal vertegenwoordigd. Afhankelijk van het onderwerp van de vergadering 
kunnen andere deskundigen worden uitgenodigd. De vergaderingen van de 
oudercommissie zijn openbaar voor alle ouders van voorschool-peuterspeelzaalkinderen. 
Indien u interesse heeft om zitting te nemen in de oudercommissie, laat dit dan aan de 
leidsters weten. 
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Onderwerpen die door de oudercommissie aan de orde gesteld kunnen worden, zijn 
bijvoorbeeld: 

• VVE programma 
• pedagogisch beleidsplan 
• communicatie 
• veiligheid 
• hygiënebeleid 
• activiteitenprogramma. 

18. Ouderconsultatie 

Wilt u zich niet structureel binden aan een oudercommissie, maar wel meedenken en 
meepraten?  We zullen regelmatig  met u in gesprek gaan over actuele onderwerpen en 
interessante thema’s van de voorschool-peuterspeelzaal. 

19. Medezeggenschap 

De voorschool-peuterspeelzalen vallen onder de Wet OKE en de Wet medezeggenschap 
cliëntenraden. De Wet medezeggenschap cliëntenraden regelt de inspraak die ouders 
hebben in het beleid van de voorschool-peuterspeelzaal van hun kind. 

20. Klachten 

VÓÓR Welzijn kent een klachtenregeling voor ouders. Werken met kinderen is 
mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Veelal worden fouten 
gemaakt door onduidelijke communicatie tussen de leidster en ouders. Het kan zijn dat 
de informatie niet is overgekomen of helemaal niet aanwezig is. Wanneer echter ouders 
het gevoel hebben dat een leidster onjuist handelt, gaan wij ervan uit dat u dat eerst met 
de desbetreffende leidster bespreekt. De leidsters staan u graag te woord: elke suggestie 
van een ouder is een kans voor VÓÓR Welzijn om te verbeteren! 

Lukt het niet om er in overleg met de leidsters uit te komen, dan kunt u contact 
opnemen met de manager voorschool-peuterspeelzalen van uw stadsdeel. Als u er in 
overleg met de manager nog niet uitkomt, kunt u (schriftelijk) een klacht indienen. Deze 
wordt aan de directie voorgelegd. Als ook de directie geen bevredigende oplossing kan 
bieden, kan de klacht aan een externe klachtencommissie worden voorgelegd. Op 
verzoek verstrekken we u het klachtenreglement.  

21. Verzekeringen 

Voor alle kinderen die de voorschool-peuterspeelzaal bezoeken is een WA- en 
ongevallenverzekering afgesloten. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt schade 
tijdens het bezoek aan de voorschool-peuterspeelzaal die niet door uw eigen verzekering 
gedekt wordt. Wij adviseren u dringend, indien u deze nog niet heeft afgesloten, een 
eigen WA-verzekering af te sluiten.  
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22. Openingstijden 

De voorschool-peuterspeelzaal is ’s morgens geopend van 08.30 tot 11.30 uur en ’s 
middags van 13.00 tot 15.00 uur. De voorschool-peuterspeelzaal is gesloten gedurende 
de schoolvakanties van de basisscholen in Den Haag (het vakantieschema staat in 
hoofdstuk 39). 

Het is de bedoeling dat uw kind vier dagdelen in de week de voorschool-peuterspeelzaal 
bezoekt. Groep 1 (en groep 3) komt op maandag- en donderochtend en op dinsdag- en 
vrijdagmiddag. Groep 2 (en groep 4) komt op dinsdag- en vrijdagochtend en maandag- 
en donderdagmiddag.  

Bij jonge kinderen is het, in overleg met de leidster, mogelijk om geleidelijk het aantal 
dagdelen op te bouwen van 2 naar 4, bijvoorbeeld omdat uw kind nog een middagslaap 
doet.  

Wilt u tijdig aan de leidsters doorgeven als uw kind niet kan komen omdat het ziek is, of 
om een andere reden.  

23. Brengen en halen 

Wij willen u vriendelijk vragen uw kind op tijd te halen en te brengen. Dat bevordert de 
rust op de groep en zorgt ervoor dat leidsters voldoende aandacht aan de kinderen 
kunnen besteden. Daarnaast komt het voor dat de leidsters na voorschool-
peuterspeelzaaltijd andere afspraken hebben, bijvoorbeeld met ouders. 

Alle peuters zijn gewend hun ouders uit te zwaaien. Zeg duidelijk tegen uw kind dat u 
weggaat, ook als uw kind huilt, zodat uw kind u uit kan zwaaien. Uw peuter weet dan 
waar hij/zij aan toe is en wordt op deze wijze in staat gesteld om na een paar ochtenden 
te begrijpen dat u hem/haar steeds weer op komt halen. Wanneer u zich zorgen maakt, 
kunt u later altijd bellen met de leidsters om naar uw kind te informeren. 

Wanneer uw kind regelmatig door iemand anders afgehaald wordt, zullen de leidsters u 
vragen hiervoor een toestemmingsformulier te tekenen. Als uw kind door bepaalde 
personen nadrukkelijk niet mag worden opgehaald, is het belangrijk dat u de leidsters 
daarover informeert! Wilt u ook van te voren aan de leidsters doorgeven wanneer uw 
kind een keer door iemand anders wordt opgehaald? 

Alleen in noodgevallen kunt u telefonisch aangeven dat uw kind door iemand anders 
wordt opgehaald. Indien er eerder door u risico’s zijn aangegeven met betrekking tot het 
ophalen door anderen, kan geen telefonische toestemming gegeven worden. 
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24. Ziekte en ongevallen  

Als uw kind ziek wordt tijdens het verblijf in de voorschool-peuterspeelzaal wordt u 
gebeld en gevraagd uw kind op te komen halen. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
thuis blijven zolang ze ziek zijn, omdat aan een ziek kind op de voorschool-
peuterspeelzaal onvoldoende zorg en aandacht gegeven kan worden. 

Daarnaast kan er gevaar voor besmetting zijn. Als u weet dat uw kind een besmettelijke 
ziekte heeft, informeert u dan de leidster. Wij hanteren de richtlijnen zoals geformuleerd 
in de GGD-wijzer. Leidsters kunnen zo passende maatregelen nemen om besmetting te 
beperken of te voorkomen.  

Als uw kind een aandoening heeft, waar het zelf geen last van heeft en waar anderen 
geen risico lopen op besmetting, kunnen wij vragen om een briefje van uw huisarts om 
dat te bevestigen. 

Als uw kind op de voorschool-peuterspeelzaal een ongeval krijgt, wordt zo adequaat 
mogelijk gehandeld en eerste hulp verleend. In acute situaties belt een vaste leidster een 
ambulance en gaat de andere leidster met het kind mee naar het ziekenhuis. De eerste 
leidster brengt u op de hoogte en blijft bij de andere kinderen in de voorschool-
peuterspeelzaal.  

Bij langdurige ziekte of bij overlijden van een kind of van een gezinslid van een kind, 
wordt binnen de voorschool-peuterspeelzaal en ook naar het gezin toe, op gepaste wijze 
aandacht besteed aan deze situatie. Belangrijk hierbij is de communicatie met u als 
ouders, zodat er rekening gehouden kan worden met de gevoelens van u en uw kind en 
er op een adequate manier gereageerd kan worden.  

25. Medicijnen en allergieën 

In principe worden er geen medicijnen verstrekt op de voorschool-peuterspeelzaal, tenzij 
er medische noodzaak bestaat vanuit de gezondheidstoestand van uw kind. U wordt dan 
gevraagd een formulier met betrekking tot medicijnverstrekking in te vullen en te 
ondertekenen. De medicijnen van uw kind moeten in de originele medicijnverpakking, 
met een apothekersetiket met daarop vermelding van de naam van uw kind en de arts, 
aangeleverd worden.  

Vanzelfsprekend verdient het de voorkeur om zoveel mogelijk te proberen het medicijn 
op dezelfde tijden te geven waarop uw kind het medicijn thuis krijgt.  

Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd of uw kind allergisch is voor bepaalde stoffen 
of producten. De leidsters houden hiermee rekening bij de activiteiten en bij het 
verstrekken van eten en drinken. Mocht tussentijds een allergie bij uw kind bekend 
worden, wilt u de leidster dan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.  
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26. De eerste keer op de voorschool-peuterspeelzaal 

Als u uw kind voor het eerst naar de voorschool-peuterspeelzaal brengt is dat een hele 
stap. Uw kind maakt kennis met een nieuwe omgeving, nieuwe volwassenen, ander 
speelgoed, een grote groep kinderen. Er komt heel wat op uw peuter af. Het is raadzaam 
dat u de eerste keer wat langer blijft. Dan kan uw kind vanuit de veilige zekerheid van uw 
aanwezigheid de omgeving gaan verkennen.  

Ga nooit weg zonder afscheid te nemen. Samen bekijken we wat de beste manier is om 
uw kind te laten wennen. Een pop of knuffel van thuis kan hierbij ook helpen of de eerste 
keren uw kind iets eerder ophalen. 

U bent ook altijd welkom om eens met uw peuter binnen te lopen als uw kind nog op de 
wachtlijst staat. Graag even van te voren bellen als u wilt komen. 

27. De dagindeling 

De dagindeling van de voorschool-peuterspeelzaal ziet er elke dag globaal hetzelfde uit. 
De dagindeling kent een aantal rituelen en vaste gewoontes die dagelijks terugkeren. Dit 
geeft de kinderen houvast, duidelijkheid en structuur waardoor zij zich veilig kunnen 
voelen. Elke dag wordt er bijvoorbeeld op een vast moment gezamenlijk gegeten en 
gedronken. Ieder dagdeel kent naast activiteiten een aantal rustmomenten. De leidsters 
maken de keuze voor deze momenten op grond van wat in de groep gebeurt en op grond 
van de inschatting wat de behoeften van de kinderen zijn op een bepaald moment. 

Globaal ziet een dagdeel er als volgt uit: 

• De kinderen komen binnen en spelen vrij of doen een activiteit aan tafel. 

• Ongeveer halverwege de ochtend/middag wordt met elkaar alles opgeruimd. 

• Indien nodig gaan de kinderen naar het toilet of worden ze verschoond. 

• Daarna gaan de kinderen gezamenlijk aan tafel om te eten en te drinken. Hierbij 
worden liedjes gezongen of er wordt een verhaal verteld of een boekje 
voorgelezen. 

• Tot slot gaan de kinderen buiten spelen, of bij slecht weer, binnen vrij spelen of 
een activiteit aan tafel doen. Totdat de ouders de kinderen weer komen ophalen.  
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28. Observeren en signaleren 

Tijdens de voorschool-peuterspeelzaalperiode wordt uw peuter 3 x geobserveerd op alle 
ontwikkelingsterreinen: motoriek, sociaal-emotioneel, cognitief, creatief, taal- en 
spelontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van goedgekeurde observatielijsten. Deze 
resultaten bespreken we met u in een 10-minuten gesprek. 

29. Zorgen 

Ook bij zorgsignalen zal een peuter geobserveerd worden. Van de bevindingen wordt 
een verslag gemaakt, dat besproken wordt binnen het team en met u. Indien nodig 
vragen leidsters advies aan de intern begeleider van de school. Zijn er naar ons idee 
vervolgstappen nodig, dan zullen die altijd eerst aan u worden voorgelegd en met u 
worden besproken. Als u instemt met ons voorstel, kan een vervolgtraject worden 
ingezet voor een oplossing of een plan van aanpak.  

Tevens kunnen wij bij zorgen of vragen in overleg met u het opvoedsteunpunt, de intern 
begeleider van de basisschool of het IV/VTO (Vroegtijdige Onderkenning) inschakelen 
voor gerichte observatie en een advies dat wenselijk is voor uw kind. Dit gebeurt alleen 
met uw toestemming.  

U kunt zelf ook altijd het opvoedspreekuur in de buurt of het CJG bezoeken voor 
adviesvragen rond opvoeding. U kunt hier anoniem terecht.  

Onze organisatie is aangesloten bij de Haagse Verwijsindex. In de Haagse Verwijsindex 
kunnen kinderen gemeld worden waarover een instantie zich zorgen maakt, met als doel 
in contact te komen met (andere) hulpverleningsinstanties die dit kind kennen en zich 
eveneens zorgen maken en/of al hulp bieden. Doel van een dergelijke melding is de zorg 
rond het kind en de thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

Als wij een melding van uw kind in de Haagse Verwijsindex overwegen, streven wij er 
naar vooraf toestemming aan u te vragen. U wordt altijd door ons op de hoogte gebracht 
van een melding. Voor de Verwijsindex is een profiel geschreven, waarin staat vermeld 
hoe wij binnen de voorschool-peuterspeelzalen omgaan met de melding van 
zorgsignalen. 

30. Doorgaande lijn 

De voorschool-peuterspeelzaal waarvoor u kiest, vormt samen met de samenwerkende 
basisschool één geheel: de voorschool. Aan het einde van de peuterperiode worden 
gegevens over de ontwikkeling van uw kind doorgeven aan de basisschool, als uw kind 
daar instroomt. Bij inschrijving van uw peuter voor de voorschool-peuterspeelzaal, 
tekent u al voor overdracht van deze gegevens.  
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Indien uw kind doorstroomt naar een andere basisschool, vullen wij het gemeentelijke 
overdrachtsformulier peuter-kleuter in. Met uw toestemming verzenden wij dat naar de 
basisschool waar uw kind naar toe gaat. Anders verstrekken wij het 
overdrachtsdocument aan u, zodat u zelf het document aan de basisschool kunt geven. 

Andere verslagen van observaties door derden of hulpverlening aan u of uw kind die u 
ons in vertrouwen heeft gegeven, worden alleen met uitdrukkelijke toestemming van u 
aan de basisschool gegeven.  

Als uw kind bijvoorbeeld door verhuizing of werk tussentijds uitstroomt naar een andere 
voorschool-peuterspeelzaal of kinderopvang, willen wij graag de gegevens over het 
ontwikkelingsniveau van uw kind overdragen aan de nieuwe voorschool-peuterspeelzaal 
of kinderopvang. Dit mag alleen met uw toestemming.  

31. Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Onder de verantwoordelijkheid van de voorschool-peuterspeelzalen valt ook het 
signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. Onder kindermishandeling wordt 
verstaan: verwaarlozing en lichamelijke, geestelijke en/of seksuele mishandeling. De 
leidsters hebben enige deskundigheid op dit gebied. Onze organisatie werkt met de 
meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. In dit protocol staat beschreven hoe 
om te gaan met vermoedens van mishandeling of geweld en hoe te handelen. In dit 
protocol is ook een lijst met signalen beschreven die kunnen wijzen op mishandeling of 
geweld in de privésfeer. Uitgezonderd situaties met een extreem risico, gaan wij altijd 
eerst in gesprek met u als ouder. U kunt de meldcode inzien op de voorschool-
peuterspeelzaal.  

Daarnaast is binnen onze organisatie een protocol vastgelegd hoe om te gaan met 
vermoedens van ongewenst gedrag en intimiteiten door medewerkers van onze 
organisatie. Ook dit protocol is door u in te zien.  

32. Gedragsprotocol 

Van al onze medewerkers en onze klanten (ouders, verzorgers) verwachten wij dat zij 
zich gedragen volgens algemeen aanvaarde fatsoensnormen. Gedrag dat door 
medewerkers of klanten als ongewenst wordt ervaren, wordt niet toegestaan. Dit geldt 
voor alle vormen van grensoverschrijdend gedrag zoals ongewenste intimiteiten, verbale 
of non-verbale agressie of discriminatie. Onze organisatie werkt met een gedragscode.  
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33. Inschrijving en plaatsing 

U kunt uw kind vanaf de 1e verjaardag inschrijven. Voor voorschool-peuterspeelzalen 
met een wachtlijst is het raadzaam dat bijtijds te doen. U schrijft uw kind in voor vier 
vaste dagdelen in de week. Inschrijven kan via de website 
www.voorwelzijn.nl/gezin/voorschool-peuterspeelzalen/inschrijven. Zodra wij plaats 
hebben voor uw kind, ontvangt u ongeveer zes weken van tevoren een brief van de 
kindadministratie wanneer uw kind mag komen spelen op de voorschool-
peuterspeelzaal. U krijgt via de kindadministratie ook de inlog-gegevens van de 
ouderportal, hierin kunt u alle informatie achterlaten die de voorschool-peuterspeelzaal 
nodig heeft. 

Inloggen op de ouderportal kan via de website: www.voorwelzijn.nl/gezin/voorschool-
peuterspeelzalen/inloggen. 

34. Kosten en wijze van betaling 

Vanaf september 2008 werken wij met een standaardtarief van € 20,- per maand. Voor 
ouders die in het bezit zijn van een Ooievaarspas is de ouderbijdrage gratis.  

Gezinnen met een netto maandinkomen van maximaal € 1699,43,- en alleenstaande 
ouders met  een netto maandinkomen van maximaal € 1529,49 per maand komen in 
aanmerking voor een Ooievaarspas. Een Ooievaarspas kan aangevraagd worden via de 
website van de gemeente Den Haag (www.denhaag.nl).  

De leidsters op de voorschool-peuterspeelzaal hebben een voorbeeld van een 
Ooievaarspas en vertellen u graag welke voordelen de pas nog meer biedt. Medewerkers 
van een Servicepunt bij u in de buurt kunnen u, indien nodig, helpen bij het aanvragen 
van de Ooievaarspas. De Ooievaarspas moet voorzien zijn van een pasfoto van de peuter 
die de voorschool-peuterspeelzaal gaat bezoeken.  

Als uw inkomen tussentijds wijzigt, kunt u tussentijds een Ooievaarspas aanvragen. De 
tariefverlaging kan de maand na inlevering van de verklaring ingaan.  

De ouderbijdrage dient vooraf betaald te worden en zal dus in de laatste week van elke 
maand afgeschreven worden van uw bank- of girorekening. Indien u geen automatische 
machtiging wenst af te geven, zullen wij u een factuur sturen voor de ouderbijdrage. 
Hiervoor zullen wij voor elke factuur € 2,- administratiekosten in rekening brengen. 

In de zomervakantie is er één maand ouderbijdrage vrij. 

De opzegtermijn bedraagt één maand. Opzeggen gebeurt schriftelijk met een 
mutatieformulier. U kunt dit formulier aan de leidster vragen. 

 

http://www.voorwelzijn.nl/gezin/voorschool-peuterspeelzalen/inschrijven
http://www.voorwelzijn.nl/gezin/voorschool-peuterspeelzalen/inloggen
http://www.voorwelzijn.nl/gezin/voorschool-peuterspeelzalen/inloggen
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Ook als uw kind de voorschool-peuterspeelzaal gaat verlaten omdat het vier jaar wordt, 
moet u zich uitschrijven. Afhankelijk van de datum waarop uw kind op de basisschool kan 
starten, kunt u de datum van vertrek aangeven. Vertrekken kan aan het begin en 
halverwege de maand. 

35. Betalingsproblemen 

Indien u door omstandigheden in betalingsproblemen komt, willen wij u vragen contact 
met ons op te nemen. Samen kunnen we dan zoeken naar een passende oplossing. Onze 
organisatie kan u daarbij helpen. 

36. Privacy 

De leidster houdt vertrouwelijke informatie die zij tijdens de uitoefening van haar beroep 
krijgt, geheim (beroepscode). VÓÓR Welzijn en Xtra zullen op een vertrouwelijk manier 
omgaan met de ontvangen persoonlijke gegevens van de ouders. De geregistreerde 
gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens de bij de 
wet vastgelegde uitzonderingen. Ons privacyreglement is op verzoek in te zien. 

37. Media 

Onze organisatie, de voorschool-peuterspeelzaal en de samenwerkende basisschool 
hebben websites waarop regelmatig verslag wordt gedaan van activiteiten en 
gebeurtenissen op de voorschool-peuterspeelzaal. Zo krijgt u als ouder een indruk van de 
sfeer en activiteiten op de groep. De foto’s voor de websites worden door de leiding of 
een professional gemaakt.  

In de regel hebben ouders geen bezwaar tegen publicatie van foto’s van hun kind. Wij 
vragen u eenmalig om toestemming voor plaatsing van foto’s. Indien u toestemming 
heeft verleend, kunt u die in een later stadium altijd intrekken. Wij kunnen ons 
voorstellen dat er omstandigheden zijn waaronder u daarvoor kiest.  

Foto’s van uw kinderen worden niet voor andere doeleinden gebruikt of aan anderen 
doorgegeven.  
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