
 Pedagogisch 

beleidsplan 

Pedagogisch 

werkplan 

Informatie-

folder 

 

Nieuwsbrief  

 

Brieven  

 

Website 

 

Ouderavond 
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Doel Ouders en 

pedagogisch 

medewerkers 

informeren over de 

visie en 

pedagogische 

uitgangspunten 

van KO de 

Hummeltjeshoeve. 

 

Door middel van 

het pedagogisch 

werkplan krijgt het 

algemeen 

beleidsplan 

handen en voeten 

voor de 

pedagogisch 

medewerkers. 

 

De Informatiefolder 

geeft kort en 

bondig ons 

aanbod en onze 

visie weer per 

locatie. 

 

Ouders en 

personeel 

informeren over het 

laatste nieuws in de 

kinderopvang, 

onze organisatie, 

de locaties en tips. 

Ouders informeren 

over de laatste 

ontwikkeling van 

de organisatie of 

de locatie. 

Informatievoorzieni

ng voor ouders en 

overige 

geïnteresseerden. 

Ouderavonden 

hebben 

verschillende 

doelen; ze kunnen 

ouders informeren 

over een bepaald 

onderwerp, 

informeren over 

ontwikkelingen in 

de organisatie of ze 

zijn informeel zoals 

een 

nieuwjaarsborrel. 

Het doel van dit 

gesprek is om alles 

te bespreken 

omtrent het kind 

waar tijdens een 

gewone 

overdracht 

normaal gesproken 

niet aan toe 

komen. 

Een middel om 

ouders te voorzien 

van informatie van 

andere instellingen 

of van de 

organisatie of 

locatie. 

Korte 

beschrijving 

inhoud 

In het algemeen 

pedagogisch 

beleidsplan wordt 

beschreven wat de 

visie en de 

uitgangspunten 

van KO de 

Hummeltjeshoeve 

zijn. Dit beleidsplan 

geldt voor alle 

locaties.  

 

Iedere locatie van 

KO de 

Hummeltjeshoeve 

beschikt over een 

eigen 

pedagogisch 

werkplan, waarin 

het duidelijk wordt 

gemaakt hoe de 

locatie te werk 

gaat en wat wij als 

organisatie van de 

pedagogisch 

medewerkers 

verwachten.  

In de 

informatiefolder 

staat kort 

informatie 

beschreven over 

de locatie.  

 

Iedere locatie 

heeft een eigen 

nieuwsbrief. Alle 

nieuwsbrieven 

hebben een rubriek 

‘’algemene 

mededelingen “, 

deze 

mededelingen 

komen vanuit de 

organisatie en zijn 

voor alle locaties 

vrijwel gelijk. 

Daarnaast zijn er 

nieuwtjes, vragen 

en tips vanuit de 

locatie.  

 

De brieven die in 

de organisatie 

verstuurd worden 

bevatten 

informatie die 

uitgebreider is dan 

een stukje in de 

nieuwsbrief. Deze 

brieven worden 

voornamelijk 

verspreidt per 

email. 

 

Op de website 

staat onze visie 

beschreven en 

wordt er per 

locatie/ 

opvangsoort 

informatie 

gegeven. Omdat 

wij niet beschikken 

over een geprint 

informatie pakket is 

de website 

voorzien van alle 

informatie voor 

ouders en 

geïnteresseerden. 

 

De inhoud van een 

ouderavond 

verschilt per avond. 

De inhoud van een 

avond kan 

bepaald worden 

door het 

management, de 

oudercommissie of 

de ouders. 

Tijdens het gesprek 

worden de 

observaties, de 

algemene 

ontwikkeling van 

het kind besproken. 

De pedagogisch 

medewerkers 

vertellen de ouders 

hoe het op de 

opvang gaat en 

de ouders kunnen 

hierop inhaken 

door te vertellen 

hoe het thuis gaat. 

Tevens kunnen 

ouders hun 

verbeterpunten en 

tips ten opzichte 

van de locatie en 

de kinderopvang 

geven. 

 

Op het 

mededelingenbord 

hangen folders van 

bijvoorbeeld de 

GGD, logopedie of 

scholen. Ook wordt 

er op en naast dit 

bord de notulen en 

mededelingen van 

de oudercommissie 

gehangen, ligt o.a. 

het algemeen 

pedagogisch 

beleidsplan en de 

laatste versie van 

het 

inspectierapport 

van de GGD er. 

Wanneer 

krijgen 

ouders dit 

Dit pedagogisch 

beleidsplan wordt 

jaarlijks naar alle 

ouders via de email 

als bijlage van de 

nieuwsbrief 

verzonden. Tevens 

ligt hij op alle 

locaties ter inzage 

voor ouders en 

pedagogisch 

medewerkers. 

 

Het pedagogisch 

werkplan is voor de 

pedagogisch 

medewerkers en 

voor de GGD. 

Ouders mogen dit 

te allen tijde inzien. 

Op iedere locatie 

ligt een ped. 

werkplan ter 

inzage. In het 

algemeen ped. 

beleidsplan staat 

het doel van het 

pedagogisch 

werkplan 

beschreven en 

waar ouders deze 

kunnen lezen. 

 

De folder wordt 

tijdens promotie 

acties en op 

scholen en 

consultatiebureaus 

verspreid.  

 

De nieuwsbrief 

verschijnt driemaal 

per jaar. Alle 

ouders krijgen deze 

via de mail. 

 

Wanneer nodig. De website is voor 

iedereen 

toegankelijk. 

 

Er wordt op iedere 

locatie 1 á 2 keer 

per jaar een 

ouderavond of een 

thema- avond 

georganiseerd. Het 

onderwerp is 

afhankelijk van de 

interesse van de 

ouders en van het 

management. 

Als een kind 3 

maanden op de 

locatie is krijgt de 

ouders een 

evaluatie gesprek, 

de hoeveelheid 

gesprekken daarna 

is locatie 

afhankelijk. 

Wanneer een 

kindje van de 

opvang af gaat 

krijgen de ouders 

een eindgesprek. 

Oudergesprekken 

zijn niet verplicht. 

Dit bord hangt op 

iedere locatie op 

een centrale 

plaats, zodat 

ouders er altijd op 

kunnen kijken. 

 



 

 


