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Rapport locatie-onderzoek ve
Kwaliteitseisen voorschoolse educatie (ve) gemeente Rotterdam 2021

LRK nummer locatie : 128972762

Naam houder : SKPR

Naam locatie : Fatima

Locatieverantwoordelijke : Nicole van Dijk, Wilma Wiegerink, Gert-Jan Blonk

Hbo coach/ve coach : Linda Arends

Toezichthouder : Barbara Diepenbach

Datum bezoek : 22  juni 2021

Opzet van onderzoek

Het team van Toezicht kinderopvang (afdeling Toezicht & Handhaving, GGD Rotterdam-
Rijnmond) voert het locatie-onderzoek uit in opdracht van de afdeling Onderwijs (gemeente
Rotterdam).

Werkwijze
We vormen ons een beeld van de kwaliteit door de praktijk van de voorschool te toetsen aan
de kwaliteitseisen gebaseerd op beleidsregel 2018/2019 voor- en vroegschoolse educatie en
het Rotterdamse kwaliteitskader voorschoolse educatie 2018. De volgende domeinen worden
in het locatie-onderzoek onderscheiden:
a) Gedifferentieerd opbrengstgericht werken en vve-resultaten
c) Doorgaande leerlijn
d) Ouderbetrokkenheid
e) Ontwikkeling, begeleiding en zorg en externe zorg.
Twee domeinen komen aan bod bij het jaarlijks GGD onderzoek en/of gesprek organisatie-
onderzoek ve:
b) Rotterdamse A-kwaliteit
f)  Kwaliteitszorg en ambitie

In het rapport locatie-onderzoek ve wordt een toelichting beschreven per kwaliteitsdomein,
gevolgd door een conclusie. Wanneer de voorschool de verplichte kwaliteitseisen niet, of
beperkt, kan laten zien, dan wordt de conclusie ‘kan beter’ getrokken.
Wanneer blijkt dat de voorschool de verplichte kwaliteitseisen kan laten zien, dan wordt de
conclusie ‘voldoende’ worden getrokken. Als de voorschool de verplichte kwaliteitseisen
overtuigend laat zien, dan wordt de conclusie ‘goed’ getrokken.

o Kan beter : de voorschool laat de kwaliteitseisen beperkt of niet zien
o Voldoende : de voorschool laat de kwaliteitseisen zien
o Goed : de voorschool laat de kwaliteitseisen op overtuigende wijze zien

Het rapport locatie-onderzoek ve, dient jaarlijks als input voor het gesprek met de houder
(organisatieonderzoek ve). De gemeente maakt jaarlijks een verzamelrapport van alle
rapporten, per houder, ter voorbereiding op het organisatieonderzoek ve.
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A.   Gedifferentieerd opbrengstgericht werken in de voorschool

De groepsruimten of de speel-leeromgeving is aantrekkelijk en uitdagend ingericht, waarbij
rekening is gehouden met de ontwikkelingsfase van de peuters.

(Kwaliteitseis 3, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Het VE-thema is ‘Zomer’. Er wordt gebruik gemaakt van de VE-methode Piramide. In de
groepsruimten zijn afgescheiden speelhoeken aanwezig zoals een bouwhoek, een huishoek
en een leeshoek waarin het thema terugkomt. De meeste speel- en ontwikkelmaterialen staan
in lage kasten, in de leeshoek staat een aantal thema gerelateerde boeken. In de groep
hangen thema-gerelateerde knutselwerkjes van de kinderen. Buiten spelen de kinderen met
kwasten en water, er worden tekeningen gemaakt op de tegels. Bij de zandbak maakt een
beroepskracht samen met de kinderen zandijsjes.

Voorafgaand aan het nieuwe thema wordt de inrichting van de groepsruimte aangepast en
speel- en ontwikkelmaterialen toegevoegd, dit is duidelijk terug te zien in de groepsruimte.

Het spelend leren is een rode lijn door het dagprogramma.

In de weekplanning worden doelen opgenomen die gekoppeld zijn aan het thema.

Het spel- en ontwikkelmateriaal is afgestemd op de verschillende ontwikkelingsfasen van de
peuters. De inrichting van de speel-leeromgeving en de materialen bieden de mogelijkheid om
aan ontwikkeldoelen in de verschillende leeftijdsfasen te werken. Er is passend materiaal voor
de groep verdiepend en intensief aanwezig is op de groep. Op deze manier kan men met de
materialen differentiëren op verschillende niveaus. De inrichting van de groepen wordt na
ieder thema geëvalueerd door de VVE-coach en de beroepskrachten.

Een ambitie is het ontwerpend leren waarbij het kind een steeds grotere rol krijgt heeft.
Hierdoor ontstaat nog meer diepgang in het vormgeven van de thema’s samen met de
kinderen.

Conclusie:  goed

Iedere ve groep werkt met een observatiesysteem, dat zodanig is ingericht (dit zijn
systeemeisen) dat het de a) de pedagogisch medewerkers en b) de locatieverantwoordelijke
inzicht kan geven in:

De ontwikkelingsresultaten van peuters in hun voortgang en ontwikkeling, op tenminste de
domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid, rekenen en motoriek volgens de SLO doelen.
(Kwaliteitseis 12, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  goed

In iedere ve groep zijn/worden op drie momenten alle peuters geobserveerd en geregistreerd
a) Binnen drie maanden na binnenkomst op de voorschool.
b) Eén tussentijdse, deze vervalt bij instroom na het 3e levensjaar.
c) Uitstroom naar het basisonderwijs, 3 jaar en 9 maanden.
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(Kwaliteitseis 13, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  goed

In een ve groep worden doelgroeppeuters geobserveerd en geregistreerd op tenminste de
domeinen sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid, rekenen en motoriek volgens de SLO-doelen.
Niet-doelgroeppeuters in die groep worden geobserveerd en geregistreerd op de domeinen
sociaal-emotioneel (of welzijn en betrokkenheid) en taal.
(Kwaliteitseis 14, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie:  goed

Toelichting op de drie bovenstaande kwaliteitseisen:
Er zijn observaties van kinderen ingezien. De observaties zijn volledig ingevuld en zeer
uitgebreid onderbouwd in de toelichtingen. Het is mooi om terug te lezen dat de
beroepskrachten zoveel inzicht in de ontwikkeling en karaktereigenschappen van de kinderen
op de groep hebben.

Er wordt gewerkt met het observatiesysteem OVM. De ontwikkelresultaten op de domeinen
sociaal-emotioneel, taal/geletterdheid en rekenen volgens de SLO-doelen op kind-, groeps- en
locatieniveau worden digitaal verzameld.

Binnen drie maanden na binnenkomst op de voorschool vindt de eerste observatie(s) en
registratie plaats. Er wordt geobserveerd en geregistreerd op alle domeinen (basiskenmerken)
bij zowel doelgroep als niet-doelgroep kinderen.

De ve locatie(s)/ groepen werken continu en aantoonbaar aan de verbetering van het
opbrengstgericht werken (OGW):
 Op basis van de eerste observaties worden smart streefdoelen geformuleerd op de

domeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling met het oog op de
overgang naar het basisonderwijs. Op grond hiervan worden streefdoelen op
groepsniveau geformuleerd, de streefdoelen op groepsniveau worden tenminste ieder
kalenderjaar geëvalueerd.

 De ontwikkelingsresultaten op groepsniveau worden geëvalueerd: werkwijze en ambities
worden zo nodig bijgesteld op basis van de ontwikkelingsresultaten.

(Kwaliteitseis 10 en 11, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er is een thema-planning met actuele weekplanningen aanwezig. De doelen hangen ook
zichtbaar in de groep. De VE-coach helpt de doelen per kind en per groep te vertalen naar een
praktische weekplanning.

Tip: In een weekplanning staat beschreven aan welke doelen per kind en per groep gewerkt
wordt ten aanzien van het thema. Ook staat beschreven op welke manier dit dan gedaan
wordt (activiteit) en welk ontwikkelingsgebied dit dan betreft. Binnen een weekplanning is ook
aandacht voor de verschillende arrangementen die aangeboden worden zoals: intensief, basis
of verdiept. Zo worden doelen nog concreter. De vorm hiervan is vrij. Maar maak de
verschillende arrangementen inzichtelijk. Binnen SKPR zijn er verschillende locaties die
werken met dergelijke formats. Het is raadzaam om bij deze locaties te informeren naar deze
formats zodat ze ook op Fatima geïmplementeerd kunnen worden.
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Conclusie: voldoende

c. Doorgaande leerlijn

De locatieverantwoordelijke kan per voorschool, op schrift gestelde samenwerkingsafspraken
met één of meerdere basisscholen overleggen. Hierin zijn minimaal de afspraken doorgaande
leerlijn en afstemming omtrent interne zorg en begeleiding opgenomen. Mocht dit door
omstandigheden beperkt of niet mogelijk zijn, dan wordt/ is dit bij de subsidieaanvraag
toegelicht.

(Kwaliteitseis 16, verwijzing kwaliteitskader)

Conclusie: goed

Het ‘Overdrachtsdocument VVE-PO’ of KIJK! of BOSOS wordt voor iedere peuter die vanuit
een ve-gesubsidieerde groep naar de basisschool gaat, bij de overdracht gebruikt. Indien de
peuter zorg behoeft, is er altijd sprake van een mondeling (persoonlijk of telefonisch)
overdracht van kindgegevens, voor zover de basisschool daaraan meewerkt.

(Kwaliteitseis 17, verwijzing kwaliteitskader) )

Conclusie: goed
Toelichting op de twee bovenstaande kwaliteitseisen:

De peutergroep is gevestigd in de Fatimaschool. De samenwerkingsafspraken zijn
vastgelegd in het locatiewerkplan. Er zijn structureel ingeplande overlegmomenten. Deze
zijn opgenomen in een jaarplanning.

De samenwerking bestaat verder onder meer uit:
- Bijna dagelijks overleg tussen voorschool en de kleuter-onderwijzers van de

basisschool.
- De beroepskrachten participeren ook in de studiedagen van de school;
- De thema’s van de peutergroep sluiten aan bij de basisschool;
- Er is intervisie tussen de beroepskrachten en de kleuter-onderwijzers;
- Gegevens uit OVM van de kinderen op de voorschool worden overgedragen naar

de vroegschool. De ontwikkeling van een kind is vastgelegd in een groeidocument;

Ongeveer 95 % van de kinderen stroomt door op de Fatimaschool. Kinderen worden in dat
geval altijd warm overgedragen naar de betreffende leerkracht.
Bij kinderen die naar een andere basisschool uitstromen vindt er uitsluitend een
(telefonische) overdracht plaats op initiatief van de andere school. Er wordt tevens gebruik
gemaakt van het Rotterdams overdrachtsdocument VE-PO.

d. Ouderbetrokkenheid

De locatieverantwoordelijke stelt een ouderanalyse op. In deze analyse staan de relevante
kenmerken van de ouders zoals thuistaal, werk of geen werk, oudere broers/zussen, hoog- of
laagopgeleid etc. Indien de ouderanalyse daar aanleiding toe geeft, past de
locatieverantwoordelijke het ouderbeleidsplan aan.
De locatieverantwoordelijke maakt de ouderanalyse zo concreet mogelijk. Zaken die hierbij
aan bod kunnen komen zijn:
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- hoe sluit je aan bij de drijfveren van de ouder?
- Hoe ga je de ouder informeren over de ontwikkeling van de peuter?
- Hoe kan je de ouder inspireren om thuis te lezen, praten, zingen, spelen met zijn of

haar peuter?
- Welke tips geeft de pedagogisch medewerker aan de ouder?

De locatieverantwoordelijke bespreekt dit plan, de aanpak en de ervaringen met collega’s en
ouders.

 (Kwaliteitseis 4, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er is een ouderanalyse en een actueel ouderbeleidsplan opgesteld. Er gaat regelmatig een
pakket mee naar huis zodat ouders betrokken worden bij het thema. Er wordt gebruik gemaakt
van een Parro-app. Zeker tijdens de corona maatregelen is dit een waardevol medium
gebleken. Foto’s en filmpjes zorgen voor veel betrokkenheid van ouders. Ook verschijnen er
nieuwsbrieven om ouders op de hoogte te houden. Ouders worden door beroepskrachten
geïnspireerd om samen met hun kind te spelen.

Conclusie: Goed

e. Ontwikkeling, begeleiding en zorg en externe zorg

Elke voorschoolse locatie heeft een aantoonbare samenwerking met een voorschools
maatschappelijk werker die de verbinding vormt met het wijkteam. Als er geen voorschools
maatschappelijk werker beschikbaar is, heeft de voorschool aantoonbaar duidelijke afspraken
over de manier waarop het contact met het wijkteam is geregeld.

(Kwaliteitseis 6, verwijzing kwaliteitskader)

Toelichting:
Er is een schoolmaatschappelijk werkster en IB’er aanwezig, die volgens een vooraf opgesteld
plan, een vast aantal uur op de locatie werkzaam is. Haar hulp wordt ingeschakeld voor
vragen omtrent leerlingzorg vanuit school of vragen vanuit ouders. Ook is de
schoolmaatschappelijk werkster aanwezig tijdens inloop-momenten. Op deze manier is zij ook
laagdrempelig aanwezig voor ouders.

Een ambitie van de Fatima is om het contact met een vast contactpersoon van CJG te
intensiveren zodat de lijntjes korter worden.

De beroepskrachten geven voorbeelden van een verwijzing naar externen. Bijvoorbeeld
verwijzing naar een fysiotherapeut of logopedist.

Conclusie: Voldoende
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Opmerkingen toezichthouder:
Het was een prettig bezoek met een open dialoog over de kwaliteit van peutergroep Fatima.

Opmerkingen locatiemanager:
De Fatimaschool is trots op de inhoud van het rapport. We hebben het inspectiebezoek als
prettig en constructief ervaren; mw. Diepenbach is voor de peuterspeelzaal een critical friend.
We streven ernaar om ons op het gebied van spelend leren (binnen thema’s) te blijven
verdiepen en zo de doorgaande lijn naar de kleuters zo optimaal mogelijk te maken.

Hartelijke groet, Wilma Wiegerink


