De eerste kennismaking met
de peutersopvang.
Waar moet je op letten?

Je zoekt een peuteropvang voor je kind. Dus heb je een afspraak gemaakt voor
een rondleiding. Hoe beslis je of dit de juiste plek is voor je kind? Een checklist.

Onderweg naar de locatie…

Wat is er te doen?

□ Hoe is de ligging? Aan de rand van
stad of dorp, of middenin het centrum?
Hoeveel tijd kost het je om je kind straks
te brengen en te halen?
□ Is er voldoende parkeerruimte of ruimte
voor je fiets?

□ Hoe ziet een ochtend of middag op de
peuteropvang eruit? Zijn er vaste tijden
voor eten en spelen? Wat is de indeling
van de ochtend of middag?
□ Als je kind voor het eerst komt, hoe
verloopt dat dan? Hoe laat de
peuteropvang je kind wennen
aan de groep en de pedagogisch
medewerkers?
□ Op welke manier wordt de ontwikkeling
van je kind gestimuleerd? Denk hierbij
aan taalontwikkeling, creativiteit en
motoriek.
□ Welke activiteiten zijn er? Bijvoorbeeld
een bezoekje aan de speeltuin of
de kinderboerderij? En hoe bereidt
de peuteropvang je kind voor op
overgang naar de basisschool?
□ En hoe zit het met eten en drinken?Wat
eten de kinderen, nemen ze
zelf iets mee of krijgen ze het op de
peuteropvang? En hoe gaat de
peuteropvang om met kinderen die iets
niet lekker vinden? Of kinderen met een
dieet?

Als je binnenkomt…
□ Wat is je eerste indruk? Wat valt je op?
Hoe is de sfeer, hoe voelt het? Hoe is de
ontvangst?
□ Wat vind je van de pedagogisch
medewerkers? Hoe gaan zij met de
kinderen om? Zijn er vaste medewerkers
op de groepen?
□ Hoe zien de groepsruimtes eruit? Is het
gezellig, met leuke speelhoeken?
□ Hoe groot zijn de groepen? Hoeveel
kinderen zitten er in een groep?
□ Wat vind je van de speelplaats of tuin? Is
er een ijne buitenruimte bij de
peuteropvang? Kan je kind daar veilig
klimmen en klauteren, ietsen en op
ontdekkingstocht?

Hoe verloopt de communicatie?

En dan nog wat praktische zaken...

□ Is er een wachtlijst op deze locatie, of
□ Als je je kind brengt en haalt, hoe gaat
kan je kind er meteen terecht?
dan de overdracht? Bedenk van tevoren
□ Wat zijn de kosten voor de
hoe jij dit zou willen.
peuteropvang? En hoe zit het met
□ Is er een nieuwsbrief? En wat staat er in
tegemoetkoming in de kosten vanuit de
die nieuwsbrief?
Belastingdienst of de gemeente?
□ Zijn er ouderavonden? Wat zijn de
thema’s tijdens zo’n ouderavond?
Zijn er oudergesprekken die gaan over
de ontwikkeling van jouw kind? Hoe
vaak kun je zo’n gesprek verwachten en
wat zou jij willen bespreken?
□ Hoe zorgen de pedagogisch
medewerkers voor positief gedrag
op de groep? Wat gebeurt er bij
onenigheid in de bouwhoek of als een
kind niet luistert? Past dit bij jouw manier
van opvoeden?
□ Wat is de rol van de oudercommissie?
Welke taken heeft de oudercommissie
en wat kun je van deze commissie
verwachten?

