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Inleiding
Dit document is een aanvulling op het algemeen VVE beleid. Bij Samen Spelen
vervullen ouders verschillende rollen. Dit ouderbeleid beschrijft de visie op de positie
en rol van de ouders binnen de organisatie. Naast klant, belanghebbende en
vrijwilliger zijn de ouders bovenal opvoeder. In het kader van VVE is de
betrokkenheid thuis dan ook van belang.
De visie van Samen Spelen op de rol van ouders bij de opvoeding en ontwikkeling
van het jonge kind wordt in dit ouderbeleid beschreven. De samenhangende en op
elkaar afgestemde activiteiten die hier bij horen, laten zien hoe deze visie in de
praktijk wordt gebracht.
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Samenwerken met ouders
Ouders nemen een belangrijke positie in binnen Samen Spelen. Het doel is om tot
samenwerking te komen. Pedagogisch medewerkers en ouders nemen samen de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Zij ondersteunen en
versterken elkaar hierin waar mogelijk. Samen Spelen zal een omgeving scheppen
waarin het kind zich prettig voelt en de mogelijkheid heeft om tot ontwikkeling te
komen. Dit zal voor ouders vertrouwen scheppen en is de bron van een goede
samenwerking. Het gevoel van vertrouwen zullen ouders overbrengen op hun kind.
Dit heeft weer een positieve invloed op het wennen en functioneren van het kind in
de groep.
Ouders kunnen op verschillende manieren participeren in de organisatie, namelijk:
– Intake-/aanmeldingsgesprek
– Het halen en brengen van de kinderen
– Ouderavonden
– Oudergesprekken
– Website en social media.
Ouders kunnen tevens lid worden van de oudercommissie van Samen Spelen. Op
deze manier wordt betrokkenheid van ouders bij activiteiten gerealiseerd en kan er
meegedacht worden aan de invulling hiervan. De oudercommissie heeft
verschillende werkgroepen. Zo wordt een zo groot mogelijk aantal ouders
gestimuleerd om te participeren binnen de organisatie.

VVE
Het doel van VVE is om het kind te ondersteunen in zijn ontwikkeling. Samen met
ouders kan dit bereikt worden. Samen Spelen gaat uit van de kracht van ouders en
dat wat zij zelf weten en kunnen. Door belangstelling te tonen in de thuissituatie en
het welzijn van het kind, wordt de eerste stap gezet om een band met ouders op te
bouwen. Een goede verstandhouding is een voorwaarde voor de ouderbetrokkenheid
thuis. Wanneer een peuter bij Samen Spelen wordt aangemeld, vindt er een
intakegesprek plaats met de ouder(s) en één van de vaste pedagogisch
medewerkers van de peutergroep. Het intakeformulier wordt daarbij als uitgangspunt
gebruikt. Ouders krijgen voorafgaand aan het intakegesprek (een deel van) dit
formulier toegestuurd. Zo kunnen zij in alle rust een aantal (opvoedings)vragen
beantwoorden. Bij het intakegesprek start de samenwerking en het partnerschap
tussen ouders en Samen Spelen als voorschool.
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Ouderavonden
Ouders worden geïnformeerd over wat de kinderen in het kader van VVE wordt
aangeboden binnen de peutergroepen. Op een ouderavond wordt door de
medewerkers informatie verstrekt over het doel van VVE en welke VVE-activiteiten er
met de kinderen gedaan worden. Door middel van presentaties en videomateriaal
wordt de ouderavond vormgegeven.
Samen Spelen is op weg naar een steeds intensievere samenwerking met Bs. Wyck.
Vanaf het schooljaar 2016-2017 worden er naast ouderavonden binnen Samen
Spelen, ook ouderavonden met de basisschool Wyck georganiseerd. Bij deze
ouderavonden wordt de samenwerking tussen peutergroep en kleuterklassen voor
ouders zichtbaar en duidelijk gemaakt. De doorgaande lijn van VVE binnen de vroegen voorschool wordt uitgelegd.

Oudergesprekken
In de samenwerking tussen ouders en de pedagogisch medewerkers van Samen
Spelen is het belangrijk dat pedagogisch medewerkers ouders niet alleen informeren
als er iets aan de hand is met het kind, maar hen ook betrekken bij de ontwikkelingen
die het kind doormaakt in de groep. Dit gebeurt onder anderen in oudergesprekken,
die gebaseerd zijn op observatiegegevens. In de peuterperiode observeert de mentor
het kind drie keer. Aan het begin van de peuterperiode (met 2,5 jaar), halverwege en
aan het eind (met 4 jaar).

Ondersteuning thuis
Bij elk nieuw VVE-thema wordt door de pedagogisch medewerkers van de
peutergroep een nieuwsbrief opgesteld. Hierin wordt het thema voor de ouders
ingeleid en krijgen zij een beeld van wat het aanbod voor de komende weken is. De
pedagogisch medewerkers bieden ouders verschillende materialen en activiteiten
aan, zodat zij hun kind ook thuis kunnen ondersteunen in hun (taal)ontwikkeling. Bij
het thema horende liedjes en versjes hangen op het prikbord en kunnen mee naar
huis genomen worden. Ouders kunnen zo aansluiten op activiteiten die in de
peutergroep ook worden gedaan.
Daarnaast wordt er binnen Samen Spelen vanaf september 2016 een
thematas/themakoffer samengesteld. Deze bestaat uit onder anderen een
voorleesboek, kleurplaat, knuffel en woordkaarten, die aansluiten bij het thema dat
binnen de peutergroep centraal staat. Om de beurt mag een peuter deze koffer een
paar dagen mee naar huis nemen en kunnen ouders aan de hand hiervan gericht
met VVE aan de slag. Dit heeft als doel om niet alleen de peuter, maar ook de ouder
extra te prikkelen om op een laagdrempelig, speels niveau met taal en ontwikkeling
bezig te zijn.
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Wanneer een kind of ouder een speciale hulpvraag heeft, kunnen de pedagogisch
medewerkers ook andere handvatten aanreiken om het kind in de thuissituatie te
kunnen ondersteunen. Er wordt voor gezorgd dat de informatie wordt overgebracht
op een manier die duidelijk is en begrepen wordt door ouders.

Tentoonstellen
De pedagogisch medewerkers maken foto's van de kinderen tijdens de VVEactiviteiten en noteren leuke anekdotes. Hiervan wordt een poster gemaakt die wordt
opgehangen bij het peuterlokaal. Voor ouders wordt zo zichtbaar hoe de kinderen
spelenderwijs met het thema bezig zijn geweest. In het peuterlokaal worden de
(knutsel)werkjes die zijn gemaakt opgehangen of neergezet. Tevens wordt er in de
laatste week van het VVE-thema ook een plek gecreëerd, waar kinderen werkjes
tentoon kunnen stellen die zij thuis samen met hun ouders in het kader van VVE
hebben gemaakt. Kinderen en ouders krijgen de ruimte om met trots te laten zien
hoe zij op een leuke, ongedwongen manier thuis met het thema bezig te zijn
geweest.

Spelinloop en meeloopochtenden
Ouders hebben bij het brengen van hun kind de mogelijkheid om even met hun kind
te spelen of om te kijken waar het kind de afgelopen tijd mee bezig is geweest. Dit
wordt binnen de organisatie de spelinloop genoemd. Daarnaast worden er
meeloopochtenden georganiseerd. Hier kunnen ouders een ochtend bij hun kind in
de groep meedraaien en met eigen ogen zien hoe een dagdeel er bij Samen Spelen
uitziet en hoe de VVE-activiteiten worden aangeboden.

Samen Spelen extra
Naast de reguliere activiteiten in het kader van VVE en ouderparticipatie, biedt
Samen Spelen ook andere activiteiten aan om de ouderbetrokkenheid te bevorderen.
Vanaf september 2016 verzorgt een psychomotorisch therapeut in een van de eerste
weken van elk VVE-thema een uurtje peutergym. De bewegingsactiviteiten die in dit
uur worden aangeboden, zijn afgestemd op de woorden en activiteiten die centraal
staan bij het thema. Om de beurt zullen ouders worden uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Zo kunnen zij zelf ervaren hoe zij met hun peuter op een speelse,
simpele manier kunnen bewegen met hun kind en tegelijkertijd met taal en
ontwikkeling bezig kunnen zijn. Op deze manier zullen ouders leren en hun
ervaringen mee naar huis nemen.
Daarnaast worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd door ouders van de
oudercommissie voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers van Samen
Spelen. Een zomerfeest en lampionnentocht staan jaarlijks op de planning. Er wordt
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een leuke middag of avond aangekondigd, waardoor ouders worden gestimuleerd
om op en ontspannen manier aan een activiteit deel te nemen samen met hun kind.
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