
 
 
 
 
 
Ouderbetrokkenheid kinderopvang Dak 
 
Het allerbeste middel om samen met de ouders goed aan te sluiten bij de belevingswereld van het 
kind, is natuurlijk om vaak contact met elkaar te hebben.  
 
We starten hiermee in het kennismakingsgesprek, hierin worden de bij ons bekende gegevens van de 
ouders en het kind gecontroleerd. Ook gaan we in op de gewoonten binnen het gezin, hoe ouders 
hun kind zien en hiermee omgaan en hoe het geregeld is op het kindercentrum.  
Als een kind een tijdje heeft kunnen wennen op het kindercentrum, volgt het ‘drie-maandengesprek’. 
Hierin gaan we aan de hand van de ‘Leidraad oudergesprekken VVE’ in gesprek met de ouders over 
hoe de start gegaan is. Is het kind gewend, zijn de ouders gewend, hoe gaat het met de ontwikkeling 
van het kind, zijn er op of aanmerkingen en vragen. Tijdens dit gesprek bespreken we over en weer 
de verwachtingen uit over VVE en het belang van ouderbetrokkenheid. We bespreken daarbij de 
mogelijkheden en wensen van ouders met betrekking tot ouderparticipatie, ouderbetrokkenheid op 
het centrum en ontwikkelingsstimulering thuis.  
Wij organiseren jaarlijks een oudergesprek. In dit gesprek wordt de ontwikkeling van het kind, zowel 
thuis als op het centrum, besproken aan de hand van ons ontwikkelingsobservatie instrument. Ook 
tijdens dit gesprek is de aansluiting bij de ouders van groot belang en bespreken we wat wij op het 
kindercentrum doen om de ontwikkeling van het kind te stimuleren en wat ouders thuis kunnen 
doen. In de dagelijkse haal- / brengmomenten wordt er op informele manier uitgewisseld wat het 
kind, de ouders en de medewerkers bezighoudt en welke ontwikkeling stimulerende activiteiten wij 
dagelijks op het kindercentrum aanbieden. 
 
Ontwikkelingsstimulering  
Ouders krijgen meerdere keren per jaar een activiteit mee om thuis met hun kind te doen. Op diverse 
momenten door het jaar heen worden ouderactiviteiten en/of bijeenkomsten op het kindercentrum 
georganiseerd. Op deze manier zijn wij samen met de ouders actief bezig zijn om de ontwikkeling van 
de kinderen te stimuleren.  
 
Ouderbijeenkomsten  
Ouders krijgen regelmatig de ruimte om met hun kind op de groep te spelen, een leuke activiteit te 
doen of een ouderavond bij te wonen.  
 
 
Oudercontacten  

• Overdracht haal- en breng moment:   
• ·Ouderportaal: Is een middel om foto’s / berichtjes over het VVE thema en de activiteiten 

naar ouders te sturen.   
• Informatie op de deur: Bij iedere groep is zichtbaar met welk VVE thema we nu werken.   



• Intake gesprek: Bij de intake controleren we de kindgegevens en vullen we het kindgegevens 
formulier verder in. We vragen naar de gewoonte van het gezin/ kind en of er eventuele 
bijzonderheden zijn.  

• Drie maandengesprek: We bespreken met de ouders hoe de wenperiode is gegaan.  

• Oudergesprekken: Bij de oudergesprekken gebruiken we een ingevulde Kijk mij! Map en de 
VVE doelen van het kind 


