Onze plannen voor 2022

Verder bouwen
op een stevig
fundament

Inleiding

Wat goed is behouden

Voor u ligt het jaarplan van Stichting
Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) en
Kinderopvang Harderwijk BV (kov Harderwijk)
voor het jaar 2022. In dit plan worden
de doelstellingen voor het komende jaar
vastgelegd. Dit jaarplan is een verdere
uitwerking van ons meerjarenbeleidsplan
2020-2024 “Verder bouwen op een stevig
fundament”.

ke,
Alice ten Brin
directeur

1

Bij SKH en kov Harderwijk
vinden we het belangrijk dat
ieder kind de kans krijgt zijn
eigen talenten te ontwikkelen.

Spelenderwijs
ontwikkeling stimuleren

Spelenderwijs kinderen
uitdagen om, samen met de
pedagogisch medewerker en
leeftijdsgenoten, de eigen
omgeving te ontdekken vormt
de basis van ons handelen.

Ouderbetrokkenheid is essentieel bij de talentontwikkeling van kinderen.
Uit onderzoek blijkt dat ouderbetrokkenheid een positief effect op het
functioneren van kinderen (Desforgers & Abouchaar, 2003)
In het komende jaar willen wij verder invulling geven aan de actieve ouderbetrokkenheid, zowel binnen de speelzalen als BSO’s waarbij partnerschap
en verdere invulling van een divers aanbod van ontmoetingsmomenten,
afgestemd op de individuele behoefte van het kind, centraal staat. Uiteraard
zullen hierbij de resultaten van het jaarlijkse oudertevredenheidsonderzoek
betrokken worden en zullen de oudercommissies actief een rol spelen in het
proces.
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Wijkgericht
werken

SKH heeft locaties verspreid
over de gehele gemeente
Harderwijk. Wij vinden het
belangrijk deze spreiding te
handhaven en waar mogelijk
nog te versterken.

Ook in het jaar 2022 zullen we steeds blijven monitoren of ons huidige aanbod
voldoet aan de huidige behoeften van de wijk. Mocht er binnen een bepaalde
wijk behoefte zijn aan uitbreiding van het aanbod dan zullen wij opnieuw
bekijken hoe wij hieraan invulling kunnen geven.
Daarnaast zal, in nauwe samenwerking met het onderwijs, de doorontwikkeling
van een integraal concept, ten behoeve van de doorgaande ontwikkellijn voor
kinderen in de leeftijd van 2-13 jaar, centraal blijven staan. Binnen Dok19 en de
Willem Alexanderschool zijn zowel peuterspeelzaal (SKH) als BSO (kov Harderwijk) gehuisvest. Op deze locaties zal de verdere invulling en vormgeving van
een Integraal Kindcentrum centraal staan. Waar wenselijk en mogelijk zal dit
concept ook binnen andere basisscholen verder invulling krijgen.
Ook blijven wij op wijkniveau actief de samenwerking zoeken met andere maatschappelijke organisaties.
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SKH heeft in de afgelopen 50 jaar
veel kennis en ervaring opgedaan in
het bieden van voorschoolse educatie
(VVE) aan kinderen in de leeftijd

Expertisecentrum
Voorschoolse
Educatie 2 tot 4 jaar

van 2-4 jaar en neemt daarmee een
bijzondere positie in binnen de kinder
opvangorganisaties in Harderwijk.

SKH ziet voor zichzelf een rol weggelegd om als dé expert binnen de voorschoolse educatie 2-4 jaar in Harderwijk, haar kennis en ervaring beschikbaar te stellen voor andere kinderopvangorganisaties en eventueel nieuwe
aanbieders van VVE binnen de gemeente Harderwijk.
Daarnaast wil SKH verder invulling geven aan het inzetten van de Intern
Begeleider van SKH als expert binnen de kinderopvang in die situaties waarin
een peuter met een VVE-indicatie deels gebruik maakt van de peuterspeelzaal
en deels van de kinderopvang. Binnen locatie De Tovertuin, waar een peuterspeelzaal en kinderopvang in één gebouw gehuisvest zijn, zal de uitrol van een
intensieve samenwerking en uitwisseling verder vormgegeven worden.
Tenslotte zal SKH zich blijven inspannen om de doorgaande lijn van voorschool
naar vroegschool verder vorm te geven. Het onderling uitwisselen van kennis
en ervaring en verdere afstemming over diverse aspecten van VVE
(pedagogisch/didactisch, zorg en begeleiding, ouderbeleid, aanbod/
programma) staat daarbij centraal.
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Uitbouwen
zorgnetwerk

De meeste peuters die de peuterspeelzalen bezoeken ontwikkelen
zich binnen de warme en veilige
omgeving van de peuterspeelzaal op
een natuurlijke wijze.
In sommige gevallen blijkt er, meer
specialistische ondersteuning en
zorg nodig te zijn.

In de afgelopen jaren heeft SKH de interne zorgstructuur verder ingevuld en
is er afstemmingsoverleg met netwerkpartners in het zorgveld rondom het
jonge kind.
In 2020-2021 werd, in samenwerking met Pactum en CJG, uitvoering gegeven
aan het innovatieplan “Verbeteren aansluiting voorschoolse voorzieningzorg-jonge peuter”. In 2022 willen we deze samenwerking voortzetten en
verder uitbouwen.
De focus zal daarbij ook in 2022 liggen op de uitbouw van bestaande
zorgstructuren en op welke wijze deze verstevigd kan worden zodat aan alle
peuters optimale ontwikkelingskansen geboden worden.
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SKH en kov Harderwijk vinden het
belangrijk dat peuterspeelzalen en
BSO’s laagdrempelige voorzieningen

Gelijke kansen
IKC ontwikkeling

zijn die aan alle kinderen in de
directe omgeving een plek bieden
om samen te spelen en samen te
ontwikkelen. Iedere locatie is daarbij,
qua samenstelling, een afspiegeling
van de wijk.

Bij de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC) gaan wij uit van de meerwaarde van samenwerking: 1+1=3. Door de samenwerking dient zowel een
meerwaarde voor kinderen, ouders als medewerkers gecreëerd te worden. Binnen iedere basisschool waar een BSO en peuterspeelzaal is gehuisvest, wordt
een speciale projectgroep ingesteld met vertegenwoordigers vanuit SKH, kov
Harderwijk en onderwijs. De projectgroep richt zich op het ontwikkelen van
een gezamenlijke visie/missie en de vraag hoe in de dagelijkse praktijk invulling
gegeven kan worden aan het creëren van meerwaarde door samenwerking.
Kennisontwikkeling en leren van elkaar om zo gezamenlijk te leren hoe we het
morgen nog beter kunnen doen is het uitgangspunt.
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Gelijke kansen
VVE-locatie
Mozaïek
Per januari 2022 start onze nieuwe locatie Mozaïek binnen basisschool
Al Islaah. In de afgelopen jaren is het aantal peuters met een VVEindicatie binnen de gemeente Harderwijk toegenomen. Hierdoor zijn er
wachtlijsten ontstaan voor VVE binnen verschillende locaties.

Daarnaast blijkt vanuit de OAB-monitor dat nog steeds een deel van de
kinderen die behoren tot de NT2-doelgroep de peuterspeelzaal niet bezoeken.
In afstemming met de gemeente en basisschool Al Islaah is besloten om binnen
basisschool Al Islaah met ingang van 1 januari 2022 peuterspeelzaal Mozaïek
te openen. Deze speelzaal richt zich specifiek op de VVE-doelgroep peuters.
We verwachten hierdoor de wachtlijst VVE te kunnen verkorten en het nonbereik binnen de VVE te kunnen verlagen. Daarmee worden de gelijke kansen
voor alle peuters in Harderwijk versterkt.
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Landelijk onderzoek wijst uit dat
jonge kinderen in de zes weken

Gelijke kansen
Zomerspeelzaal

van de zomervakantie een deel
van hun taalvaardigheid verliezen.

De sluiting van de peuterspeelzaal tijdens de zomervakantie betekent voor
veel peuters met een VVE-indicatie dat hun onderwijsachterstand verder
groeit.
Daarom is SKH in 2021 gestart met het aanbieden van de zomerspeelzaal
voor peuters met een VVE-indicatie. Zestien peuters bezochten in de eerste
en laatste week van de zomervakantie gedurende drie dagdelen per week de
zomerspeelzaal.
Ook in 2022 willen we hier graag verder invulling aan geven. Ook hiermee
vergroten wij de gelijke kansen voor alle peuters op een goede start in het
basisonderwijs.
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Ontwikkelingsvoorsprong

Naast het aandacht geven
aan peuters met een
ontwikkelingsachterstand
vinden wij het ook belangrijk
om aandacht te hebben
voor peuters met een
ontwikkelingsvoorsprong.

Ook deze peuters hebben extra aandacht en uitdaging nodig om hun algehele
ontwikkeling goed te laten verlopen. Zij hebben speciale onderwijsbehoeften.
De activiteiten moeten hierop afgestemd worden. Hiermee wordt voorkomen
deze peuters zich onbegrepen of gefrustreerd voelen omdat wat ze aangeboden
krijgen niet past bij hun belevingswereld en het risico op aanpasgedrag en
onderpresteren voorkomen wordt. In de praktijk blijkt dat, binnen de speelzalen
van SKH, vaker gesignaleerd wordt dat er kinderen (ongeveer 6%) zijn die op
bepaalde ontwikkellijnen een voorsprong hebben (eigen onderzoek binnen het
kindvolgsysteem KIJK, 2021).
Binnen SKH wordt door de Intern-Begeleider, in het kader van haar studie, een
onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de kennis van pedagogisch medewerkers over de begeleiding van kinderen (2-4 jaar) met een ontwikkelings
voorsprong vergroot kan worden en hoe dit vormgegeven kan worden binnen
het beleid van SKH. Op basis van de resultaten en aanbevelingen van dit
onderzoek willen wij nader invulling gaan geven aan de begeleiding van peuters
met een ontwikkelingsvoorsprong, zodat ook deze peuters alle kansen k
 rijgen
hun talenten optimaal te ontwikkelen.
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