Samenvatting voorlichtingsbijeenkomst Kinderopvang 14 maart 2018 Kindcentrum Pittelo
Recent hebben wij u geïnformeerd over de mogelijke start van onze eigen BSO en Kinderdagverblijf binnen
kindcentrum Pittelo. Wij kunnen u inmiddels bevestigen dat wij inderdaad op 29 maart zelf de voor-, na- en
tussenschoolse opvang starten. Daarnaast is inmiddels ook de datum bekend waarop we kinderdagopvang
starten. Kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar gedurende de hele dag is mogelijk vanaf 1 mei.
Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst op 14 maart hebben wij deze ontwikkeling nader toegelicht. Voor de
ouders en verzorgers die hierbij niet aanwezig konden zijn of de informatie terug willen lezen, volgt hierbij
een samenvatting van de verstrekte informatie.
De achtergrond van deze ontwikkeling is het volgende:
Door recente ontwikkelingen binnen de MFA Pittelo hebben wij de gelegenheid gekregen om vanaf eind maart
de huidige BSO-ruimtes te huren. Vanuit onze visie en om de BSO binnen de MFA door te kunnen laten gaan,
hebben wij deze gelegenheid dan ook aangegrepen. Wij realiseren ons dat dit voor kinderen een verandering
met zich meebrengt. We proberen de overgang voor de kinderen en voor u zo soepel mogelijk te laten
verlopen. Zo zijn we op zoek gegaan naar een bekend gezicht voor de kinderen op de groep. Die hebben we
gevonden. Eén van de pedagogisch medewerkers die op de BSO zal gaan werken is Joke Tulaseket. De
meeste kinderen zullen haar kennen, omdat ze tot de herfstvakantie werkzaam was op de BSO binnen MFA
Pittelo. Zij heeft aangegeven hier graag weer terug te keren. Joke zal samen met een aantal collega’s zorgen
voor een stabiel BSO-team binnen MFA Pittelo
Waarom zelf naast onderwijs ook kinderopvang organiseren?
 De afgelopen jaren hebben beide scholen de visie ontwikkeld op de samenwerking tussen onderwijs
en opvang binnen een ‘kindcentrum’.
 Het vertrekpunt hierbij was dat de meest optimale invulling van een ‘kindcentrum’ uiteindelijk één
integrale locatie zou zijn. Hierbij wordt door beide scholen gezamenlijk gewerkt aan één
opvangorganisatie, onder één gezamenlijke leiding waar optimaal invulling aan onderwijs en opvang
wordt gegeven. Op die manier kan gewerkt worden vanuit één pedagogisch klimaat. De
gezamenlijke opvang biedt ook de mogelijkheid om de doorgaande lijn voor kinderen te versterken.
De doorgaande lijn gedurende de dag van 7 tot 19 uur en de doorgaande lijn tussen de verschillende
fasen die kinderen van 0 tot 13 jaar doorlopen, worden hiermee versterkt.
 Externe factoren wijzen steeds meer naar het werken vanuit kindcentra. Zo heeft bijvoorbeeld de
overheid gesteld dat uiterlijk op 1 januari 2018 de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven moesten
harmoniseren. Kindcentra zijn uitermate geschikt om aan deze harmonisatie invulling te geven.
Vanaf eind maart zullen we, naast de huidige peuteropvang, ook zelf voor-, tussen- en naschoolse opvang
zullen gaan verzorgen. Op korte termijn starten we daarna ook een kinderdagverblijfgroep starten. We bieden
daarmee uiteindelijk opvangmogelijkheden van 7 tot 19 uur voor kinderen van 0-13 jaar.
Hoe organiseren wij de kinderopvang?
 CKC Drenthe en Plateau verzorgen de kinderopvang gezamenlijk met het volledige behoud van het
eigen en bijzondere karakter, dat de kinderopvang nu ook heeft. Onderwijs blijft dus onderwijs en
opvang blijft opvang. Juist door dit vanuit één gezamenlijke organisatie te organiseren, zijn wij ervan
overtuigd het totale aanbod te kunnen versterken en verdiepen voor alle kinderen en ouders.
 Kinderopvang binnen MFA Pittelo staat voor:
o Plezierige en vertrouwde opvang
o Rust en ruimte om spelend te kunnen ontwikkelen
o Leuke afwisselende activiteiten voor kinderen van 0 tot 13 jaar
o Makkelijke services voor ouders en verzorgers
o Uitgebreide faciliteiten en expertise vanuit opvang en onderwijs
o Professionele organisatie

o

Flexibele opvangmogelijkheden en transparante tarieven

De situatie met ingang van 29 maart zal zijn:
 we starten op 29 maart in ieder geval met voor-, tussen- en naschoolse opvang
 op 1 mei start de kinderdagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
 dagelijks verzorgen we een afwisselend activiteitenaanbod voor alle kinderen op het gebied van onder
andere sport, natuur, koken, techniek, muziek, drama; in de vakanties werken we vanuit thema’s
 onze tarieven en opvangmogelijkheden kunt u lezen in bijgaande tarievenlijst of op de website van
IKC Driemaster en CKC De Lichtbaak; u heeft daarbij onder meer keuze uit:
o het aantal weken per jaar dat u opvang afneemt (40, 46 of 52 weken)
o de eindtijden van de opvang (15.30 uur, 17 uur of 18 uur)
 om ouders te faciliteren bij het combineren van werk en zorg, bieden wij een aantal services:
o gratis ontbijtservice (voor kinderen die vroeg op de opvang komen en voor wie het fijner is
dan ook op de opvang te ontbijten)
o haal- en brengservice (brengen en halen van kinderen naar en van (sport)verenigingen als de
training of les onder de BSO-tijd valt)
o warme maaltijdservice (mee eten met de warme maaltijd op de opvang aan het einde van de
middag)
Wanneer u vragen heeft informeren wij u graag over onze mogelijkheden. Bij de beide directeuren Heleen
Drent en Petra Oldenbeuving van de IKC Driemaster en CKC De Lichtbaak kunt u met uw vragen terecht. De
klantenservice (0592-409865 of kinderopvang@ckcdrenthe.nl) kunt u bellen voor vragen over de verschillende
opvangmogelijkheden en een offerte op maat.
Als u al weet dat u uw kind(eren) wilt aanmelden voor onze Voorschoolse of Buitenschoolse opvang, kunt u
het aanmeldformulier (zie bijlage) invullen en retour sturen.
Vervolg
Als u kiest voor kinderopvang binnen MFA Pittelo, brengt dit een administratieve overgang met zich mee. We
kunnen dit niet voorkomen, maar willen dit voor u zo makkelijk mogelijk maken.
Aanmelden voor de voor-of naschoolse opvang gaat als volgt:
•

•
•

•

U ontvangt bij deze samenvatting twee digitale aanmeldformulieren, die u zowel via de mail of op papier
in kunt leveren op een van beide scholen. De aanmeldformulieren zijn voor de voor- en naschoolse
opvang en de kinderdagopvang en het andere is voor de peuteropvang die wij nu ook al aanbieden in de
MFA.
Op basis van deze gegevens nemen wij contact met u op om af te stemmen welk opvangaanbod voor u
het meest voordelig is, of sturen wij u een overeenkomst toe als de aanmelding duidelijk is;
Het tijdig retourneren van uw aanmelding is voor ons wenselijk om zo spoedig mogelijk de groep- en
teamsamenstelling te kunnen organiseren. Op basis van de aanmeldingen die rond 20 maart bij ons
binnen zijn gaan wij de nieuwe locatie inrichten. Wij zijn druk bezig om pedagogisch medewerkers aan
het team toe te voegen die de tussenschoolse en buitenschoolse opvang gaan verzorgen. Zodra de
afspraken hierover concreet zijn, zullen we u dit laten weten.
Mocht u nog twijfelen op bepaalde punten, dan kunt u ook altijd een aanmelding ‘onder voorbehoud’
doen en daarbij uw vraag en/of voorbehoud kenbaar maken.

Het aanmelden van uw kind(eren) voor de Tussenschoolse aanmelden kunt u zelf digitaal doen via
www.overblijvenmetedith.nl. Een uitleg over de werkwijze van de Tussenschoolse opvang ontvang u in de
ouderbrief die we bij deze samenvatting meesturen.
Vragen of hulp nodig?
Mocht u vragen hebben die u liever mondeling met ons bespreekt? Of wilt u graag dat wij u helpen bij het
aanmelden voor de Tussenschoolse Opvang?

Op woensdag 21 maart van 8.30-9.30 uur is er, in de Rijnzaal van de MFA, gelegenheid tot het stellen
van vragen en het samen met ons aanmelden voor de Tussenschoolse opvang. U bent van harte welkom om
daar even bij ons aan te schuiven.
Wanneer u vragen heeft of hulp nodig heeft, maar u kunt niet op dit tijdstip, Neem dan contact op met Petra
Oldenbeuving of Heleen Drent om hiervoor een aparte afspraak te maken. Wij helpen u graag!
Met vriendelijke groet,

Heleen Drent

Petra Oldenbeuving

IKC Driemaster

CKC de Lichtbaak

