
Het bestuur 

We hebben een onze 

organisatie ingericht met een 

algemeen bestuur 

bestaande uit 3 personen en 

een directeur met mandaat. 

We vergaderen ongeveer 6 

keer per jaar. Huisvesting, 

HRM, financiën en gemeente 

VVE zijn de belangrijkste 

onderwerpen.  

Uitdaging 

Vanwege het grote aantal 

peuters met een achterstand 

op taal, motoriek of SEO 

hebben we besloten om in 

2019 als VVE locatie verder te 

gaan. Zo kunnen we iedere 

peuter bieden wat hij of zij 

nodig heeft ook als er een 

kleine achterstand is. Vanaf 1 

april 2019 is dat gerealiseerd.  

1 jarig feestje 
Januari 2019 

 
In januari hebben we een 
klein feestje gevierd met 
de groep vanwege het 1-

jarig bestaan van de 
Speelwaai! Wat leuk om 
samen muziek te maken.  

JAARVERSLAG 2019 

peuteropvang 
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Opening 2e groep! 

 

In  januari 2019 zijn we gestart met een 

tweede groep. Maandag/donderdag en nu 

ook dinsdag/vrijdag.  

We merken dat er veel vraag was naar 

peuteropvang en naar VVE aanbod. Om 

dat te realiseren is de tweede groep nodig. 



Beleid  
In het pedagogisch beleidsplan 

beschrijven we onze visie en 

daarnaast is beleid Veiligheid 

en Gezondheid opgesteld. Met 

deze maatregelen voldoen we 

aan de actuele wijzigingen 

zoals in de wet is 

voorgeschreven.  

 

KIJK 

De ontwikkeling van kinderen 

wordt gevolgd met behulp van 

een observatie en registratie 

instrument in de doorgaande lijn 

met de basisschool: KIJK. De 

observaties worden met de 

ouders besproken en met de 

groepsleerkrachten.  

De geobserveerde gegevens 

worden gebruikt om doelgericht 

te werken en zo de talenten 

van de kinderen maximaal te 

benutten.  

 

Ambitie 

2020 
 

Onze ambitie is om in het schooljaar 2020 onze 

peutertijden uit te breiden naar 16 uur. Op dit 

moment hebben we vier ochtenden van drie 

uur. Vanaf 1 augustus worden dat 4 

ochtenden van 4 uur.  Pedagogische coach 

en peuter/kleuteroverleg invoeren.  

 

 

Klachtenverslag 2019 

Conform de wet en 

regelgeving zijn we verplicht 

om ieder kalenderjaar een 

openbaar verslag uit te 

brengen over het afgelopen 

jaar. In 2019 waren er geen 

klachten.  
 
 

 

Een keer per jaar 
vieren we de 

verjaardag van de 
pedagogische 

medewerkers en 
gaan we op uitje 

naar de 
kinderboerderij.  

Juni 2019 

 

Financiën  

Stichting kinderopvang DHW 

streeft naar een minimaal 

rendement van 50% om de 

continuïteit van de 

organisatie te kunnen 

waarborgen. In 2019 is er 

een positief bedrijfsresultaat 

behaald van €14.115.-  

 



 


