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Peuteropvang Beekdaelen
Inleiding
Het rekenschapsdocument CMWW 2020 Beekdaelen dient ter ondersteuning van de verantwoording
van de verrichte werkzaamheden door CMWW in opdracht van de gemeente Beekdaelen. Het kan
gezien worden als de cijfermatig en deels inhoudelijke aanvulling op de financiële verantwoording.
De financiële verantwoording wordt geleverd in de vorm van de door de accountant goedgekeurde
jaarrekening.
De in de beschikking 20120 genoemde doelstellingen, uitgangspunten en activiteiten zijn genomen
als leidraad voor dit document.
Naast dit document zal CMWW nog een beknopt jaarverslag voor de gehele organisatie produceren,
dit zal voor 1 juli 2020 beschikbaar komen.

Corona
Uiteraard heeft het hele Corona gebeuren invloed gehad op de uitvoering van de Peuteropvang. De
peuteropvang is gesloten op basis van de opgelegde verplichtingen. Tijdens de sluitingsperiode
werden door de pedagogisch medewerkers taakuren ingezet om kinderen en ouders een educatief
programma aan te bieden waarmee in de thuissituatie gewerkt kon worden.
De overige taakuren voor teamoverleg en overleg en afstemming met ouders, coaches en
ketenpartners konden online via “teams” en fysiek overleg toch ingezet worden.
VVE is tijdens de sluitingsperiode tot 8 Mei aangeboden middels instructie via Facebook en
ondersteunende pakketten met VVE-materialen die door de ouders opgehaald konden worden op
locatie of thuis werden gebracht. Wekelijks werden ouders gebeld door de mentor van het kind.

Subsidievoorwaarden 2020
Bezetting en openstellingsaanbod van januari tot 1 augustus.
-

Kruimeldoos, 6 uur maximaal 16 kinderen en 10 uur maximaal 16 kinderen.
Bingelrade, 10 uur maximaal 16 kinderen.
Merkelbeek, 3,5 uur 5 dagen maximaal 16 kinderen en 1uur 5 dagen maximaal 8 kinderen
(als aanvulling op 3,5 uur)

Het bovenvermeld aanbod is van 1-1-2020 tot aan de schoolvakantie aangeboden door CMWW.

Bezetting en openstellingsaanbod vanaf schooljaar 2020/2021.
-

-

Vanaf 1 augustus 2020 werd een openstelling gerealiseerd die aansluit bij de 16uursmaatregel die dan landelijk wordt ingevoerd voor het aanbod aan WE-geïndiceerde
peuters.
Per 1 augustus 2020 zijn op alle locaties waar WE aangeboden werd een openstelling
mogelijk gemaakt waarbij WE-geïndiceerde peuters 4x4 uur gebruik kunnen maken van het
aanbod en de regulier geplaatste peuters in principe 2x4 uur (afhankelijk van de afname door
de ouders). Voor dit aanbod hoeft het gevraagde subsidiebedrag niet te worden aangepast.

Nieuw in de begroting is ook de 50 directe uren die nu per peuterlocatie zijn opgenomen voor de
pedagogische coach.
In de leidinggevende uren zijn de uren pedagogisch beleidsmedewerker opgenomen
(10 uur per fte).
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Bezetting en doelgroepkinderen 2020 PO CMWW Beekdaelen
Totaal 94 unieke kinderen hebben de peuteropvang Beekdalen CMWW bezocht in 2020.
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Gemiddeld 7 doelgroepkinderen per maand.
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Inhoudelijke verantwoording inzet VVE Beekdaelen 2020


Alle locaties werken met een erkende VVE-methode. De VVE-methodes die het CMWW
hanteert zijn Speelplezier, Startblokken en Piramide. Jaarlijks nemen pedagogisch
medewerkers deel aan nascholing in de VVE-methodiek. Het VVE aanbod is voor zowel
doelgroep kinderen als niet doelgroepkinderen.



Het aantal uren in de peuteropvang bedraagt voor de VVE groep 16 uur per week.



Het VVE programma bevat tenminste 16 uur per week aan activiteiten gericht op het
stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele
ontwikkeling. Binnen de methode Speelplezier worden de ontwikkeldomeinen taal, rekenen,
motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling gevolgd.



CMWW stelt jaarlijks een Algemeen POV Scholingsplan op en een locatie specifiek
scholingsplan.



De pedagogisch medewerkers en ouders werken samen in de begeleiding van het kind.
Wanneer er vragen zijn rondom de ontwikkeling van het kind worden ketenpartners benaderd
mee te kijken, mee te denken en een gezamenlijk plan op te stellen en uit te voeren. De VVElocaties monitoren de resultaten van elk kind in de gemeentelijke VVE-monitor, Groeiwijzer
van Speelplezier.



Het maximale uurtarief in 2020 is in overleg met de Gemeente Beekdaelen vastgesteld op
euro 8,17 per uur. Deze maximum uurprijs wordt aan ouders in rekening gebracht.



Doelgroepkinderen worden geïndiceerd door de JGZ. Maandelijks ontvang het CMWW een
lijst van de JGZ met de gegevens van de kinderen die als doelgroepkind zijn aangemerkt. Aan
deze kinderen wordt t.a.t. voorrang gegeven bij plaatsing. Het CMWW benadert ouders van
doelgroepkinderen en biedt een plaats aan binnen de peuteropvang zodra het kind de leeftijd
van 2 jaar heeft bereikt.



Elke Peuteropvang locatie is gedurende 40 weken per jaar geopend en volgt de
schoolvakanties van het basisonderwijs Beekdaelen.



Peuteropvang CMWW is partner in opvoeding en begeleidt het kind gedurende de
peuterperiode in partnerschap met de ouder. Ouders worden niet “betrokken” maar vormen
een onderdeel van de Peuteropvang. Mentor en ouder volgen gezamenlijk de ontwikkeling
van het kind en stellen waar nodig een plan op waarin zij vastleggen met welk doel, zij aan
welke ontwikkelaspecten gaan werken. Zij leggen in het plan vast hoe en met wie zij het kind
ondersteunen.



Elk kind wordt “warm overgedragen” naar de basisschool. Dat betekent dat voor elk kind een
portfolio wordt opgesteld dat aan de ouder wordt aangereikt bij het einde van de
peuterperiode. De ouder blijft regiehouder en samen met de pedagogisch medewerker en
eventuele andere belangrijke partners, draagt de ouder de kind gegevens over aan het
basisonderwijs. De Peuteropvang maakt deel uit van het “Knooppunt voorschoolse
voorzieningen Parkstad”.



Elke locatie voor Peuteropvang is gelieerd aan een basisschool. Gezamenlijk vormen zij het
VVE-koppel en ontmoeten elkaar in principe 6 x per jaar in het koppeloverleg, er wordt
minimaal 1 thema samen uitgevoerd en 3 andere gezamenlijke activiteiten.



Faciliterende teamleider heeft deelgenomen aan projectgroepen, VVE- en OA-beleid. Uit deze
overleggen zijn werkgroepen geformeerd waar faciliterende teamleider CMWW aan heeft
deelgenomen; Monitor VVE, VVE-Thuis en toeleiding doelgroepkinderen.
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De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen
in de groepen bedraagt tenminste één beroepskracht per acht kinderen. Het CMWW zet
conform de eisen die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang, een beroepskracht in per 8
kinderen. De juiste inzet van beroepskrachten wordt getoetst door de GGD.



Het CMWW volgt de vraag naar peuteropvang en de bezetting en speelt in op actualiteit.
Binnen het gestelde subsidie kader vult het CMWW de vraag naar Peuteropvang in binnen de
drie locaties

Inzet taakuren
Naast de reguliere groepstaken vullen pedagogisch medewerkers extra taakuren in, in het kader van
Ontwikkeling Begeleiding Zorg. Samen met de ouders en ketenpartners wordt elk kind gevolgd in
zijn/haar ontwikkeling en een handelingsplan opgezet. Voor elk kind vindt een “warme overdracht
“plaats met ouders, mentor en de basisschool. Pedagogisch medewerkers bespreken de ontwikkeling
van hun mentor kinderen samen met de coach vroeg signalering en vroeg interventie tijdens de “kind
bespreking”.

Pedagogisch Beleidsmedewerker – coach
Met ingang van 2020 is de aanbieder van Kinderopvang verplicht een pedagogisch
beleidsmedewerker in te zetten gedurende 50 uur per jaar/ per LRK-nummer en een pedagogisch
coach voor 10 uur per FTE.
In 2020 betekent dit voor Beekdaelen 150 uur beleidsmedewerker en 26 uren coaching.
In 2020 heeft het CMWW de keuze gemaakt de taken van de pedagogisch beleidsmedewerker en
pedagogisch coach te splitsen. De coaching werd uitgevoerd door de faciliterend teamleider en vond
plaats middels ingeplande coaching gesprekken en POP-gesprekken per pedagogisch medewerker. De
beleidsuren werden ingezet door een pedagogisch medewerker welke de daarvoor noodzakelijke
opleiding voltooid heeft.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met:
Jan van de Venne (Directie), j.v.d.venne@cmww.nl, 088-4552500/06-33661904
Mirte Pieper Faciliterend teamleider Peuteropvang, M.pieper@cmww.nl, 088-4552500/06-57261986
Irene Herfs Staffunctionaris Financiën en HRM, i.herfs@cmww.nl, 088-4552500
Brunssum, maart 2021
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