
 

 

 

Ouderbetrokkenheid  peuterleerplek JongLeren 

Ouders zijn op de peuterleerplek een belangrijke partner. Om de ontwikkeling van het kind zo goed 
mogelijk te begeleiden zijn de communicatie en de samenwerking tussen thuis, de peuterleerplek en 
de basisschool essentieel. Door op een basis van gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken 
kunnen de kinderen zich beter ontwikkelen. Daarnaast is het op die manier mogelijk een completer 
beeld te krijgen van het kind waardoor de aanpak beter aansluit bij het kind.  

Om deze doelen zo goed mogelijk te bereiken moet er veel aandacht besteed worden aan het 
opbouwen en onderhouden van een gelijkwaardige samenwerking. Daarnaast is het stimuleren van 
een netwerk tussen ouders en het aanbieden van mogelijkheden tot ontwikkeling van ouders een 
belangrijk onderdeel. Dit vraagt inzet en tijd van alle betrokkenen. 

Tenslotte vindt JongLeren het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij belangrijke besluiten over de 
peuterleerplek zoals het pedagogisch beleidsplan en de veiligheid. Wij spannen ons dan ook in om op 
iedere locatie een oudercommissie te realiseren. Een oudercommissie denkt mee over het beleid op 
de peuterleerplek. Als het niet mogelijk is een oudercommissie te vormen worden ouders op een 
andere manier betrokken bij deze besluiten. 

Daar waar mogelijk sluiten wij aan bij de activiteiten van school, hierbij houden wij in het oog of deze 
activiteiten passend zijn. 
 

We doen het samen (partnerschap) 

Vanaf het moment dat de ouders en het kind de peuterleerplek binnenstappen wordt er aandacht 
besteed aan het opbouwen van een vertrouwensband met de ouders. Ouders zijn de primaire 
opvoeders van het kind maar de pedagogisch medewerkers kunnen een belangrijke bijdrage leveren 
aan de opvoeding. Er vindt een zorgvuldige intake plaats en de ouders worden vooraf goed 
geïnformeerd over hoe een dagdeel er op de peuterleerplek uitziet en welk belang de peuterleerplek 
heeft voor hun kind. Een belangrijk punt hierbij is dat ouders weten dat spelen dé manier van jonge 
kinderen is om te leren. 

Het uitspreken van verwachtingen is belangrijk. Ouders kunnen verwachten dat hun kind op een plek 
komt waar hij veilig is en waar veel aandacht is voor zijn ontwikkeling is. Anderzijds wordt van ouders 
verwacht dat zij hun kind alle dagdelen naar de peuterleerplek brengen.  

De pedagogisch medewerkers hebben oprechte interesse voor de ouders. Zij zijn benieuwd naar de 
verhalen van ouders over hun kind. Ze respecteren de ouders en laten hen in hun waarde. Als er 
problemen zijn met hun kind wordt dit zoveel mogelijk samen opgelost. Er is ook respect voor de 
pedagogisch medewerkers, zij weten veel over hoe zij de ontwikkeling van jonge kinderen kunnen 
stimuleren en kunnen ouders handige tips geven. In het contact met de ouders sluiten de 
pedagogisch medewerkers aan bij de ouders. Alle ouders zijn immers verschillend.  

Tijdens het brengen, de inloop en het halen hebben ouders en pedagogisch medewerkers de tijd om 
informeel met elkaar te praten. Er is aandacht voor alle ouders. 



 
We zijn op de hoogte (informeren) 

De communicatie tussen ouders en medewerkers is de basis van de samenwerking. Ouders kennen 
hun kind het beste. Om aan te kunnen bieden wat het kind nodig heeft, is de informatie van ouders 
belangrijk. Communicatie met ouders is maatwerk, iedereen is anders. 

Daarnaast is het informeren van de ouders over wat de peuterleerplek doet ook belangrijk. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door het informatieboekje van de peuterleerplek, informatie op de 
ouderportal, het plaatsingsgesprek, nieuwsbrieven, koffie- en themaochtenden, samenwerkingsweek 
en  individuele gesprekken met ouders. 

 
Ouders steunen elkaar 

Alle ouders op de peuterleerplek hebben een kind in de leeftijd van 2,5 – 4 jaar. Allemaal lopen ze 
tegen problemen aan die gelden voor deze leeftijd. Ouders kunnen elkaar dan ook prima tips geven. 
Tijdens de ouderactiviteiten, de breng- en haalmomenten, de uitstapjes en de feesten kunnen ouders 
elkaar beter leren kennen. Pedagogisch medewerkers en vve-coaches stimuleren dit. Het komt in de 
praktijk ook voor dat ouders voor elkaar tolken. 

 
Meedoen (oudercommissie) 

Op de peuterleerplek spannen wij ons in om een oudercommissie te installeren. Deze commissie 
overlegt regelmatig over zaken die voor de peuterleerplek, de ouders en de kinderen belangrijk zijn. 
Te bespreken onderwerpen kunnen zowel door de ouders, de pedagogisch medewerkers als de 
gebiedscoördinator worden ingebracht. Er wordt in ieder geval gesproken over het pedagogisch 
beleid, het algemene beleid met betrekking tot voeding, veiligheid en gezondheid, voorschoolse 
educatie en een mogelijke wijziging van de prijs voor de peuterleerplek. 


