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Waarom dit protocol?
Ouders vertrouwen hun persoonlijke informatie toe aan de kinderopvang. En het is onze taak hier
zorgvuldig mee om te gaan. Daarom een protocol waarin wij omschrijven hoe wij de privacy waarborgen
en zorgvuldig met kindgegevens omgaan.
In dit protocol is ook de ouderbetrokkenheid te vinden, omdat die nauw met een aantal zaken rondom
de ‘omgang kindgegevens’ samenhangt.
Oudergesprekken
Er zijn verschillende gelegenheden die met oudergesprekken gepaard gaan.
- intake
- jaarlijks voortgangsgesprek (rondom verjaardag van een kind)
- overgang van baby’s naar peuters
- overgang van peuters naar basisschool
- zorgen
De eerste vier gelegenheden zijn momenten waarop iedere ouder in principe een gesprek krijgt
aangeboden.
Het laatste punt is helaas een punt waarvan je hoop dat het niet gebeurt, dat er zorgen zijn rondom een
kind. Maar helaas kan dit toch voorkomen. Je kunt hierbij denken aan zorgen rondom de ontwikkeling
van een kind e.d.
Wanneer er reden is tot zorgen worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Dit wordt dan vooraf
altijd in het team besproken. Wat ook kan gebeuren is dat tussentijdse zorgen verdwijnen en niet
genoeg reden geven tot gesprek.
Kinddossier
Het kinddossier bevat documenten die informatie bevatten van het kind. Het kinddossier is openbaar
inzichtelijk voor ouders en gegevens hieruit zullen verstrekt worden aan de basisschool bij overgang.
- inschrijfformulier
- toestemmingsformulieren
- observaties
- verslagen oudergesprekken
Ouders moeten altijd toestemming geven voor de schriftelijke verstrekking van gegevens uit het
kinddossier naar externe instanties.
Observaties zorgcoördinator
Wij hebben een vaste zorgcoördinator vanuit de GGD Gelderland-Zuid. Wanneer wij denken dat het kind
baat zou hebben bij een observatie. Of wij handvatten nodig hebben het kind beter te begeleiden, zou
er een zorgcoördinator kunnen worden ingeschakeld. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Wanneer ouders instemmen met de komst van een zorgcoördinator wordt er een observatie gedaan
van het kind op de groep. Hier wordt een verslag van gemaakt en dit wordt aan het kinddossier van
kinderen toegevoegd. Ouders krijgen dit verslag ook. Na de observatie worden de bevindingen
besproken met de ouders en de pedagogisch medewerkers op de groep.
Daarna worden meestal afspraken gemaakt of er aanpassingen nodig zijn op wat voor vlak dan ook. En
of er eventueel een vervolgobservatie plaats vindt.
‘Alle Kinderen in Beeld’
Per 2014 wordt Alle Kinderen in Beeld (AKIB) ingevoerd op Abeltje. Dit betekent dat we een vast
overdrachtsformulier hebben voor kinderen die naar de basisschool gaan. Er wordt een gedeelte door
peutergroep, ouders en school ingevuld.
Het gezamenlijk belang voor het kind tussen peutergroep, ouders en school komt zo weer onder de
aandacht. De samenwerking tussen ouders en peutergroep worden weer benadrukt.
Wat ook onderdeel is van AKIB is een warme overdracht of een warme overdracht plus. Wij kiezen voor
dat laatste.
Warme overdracht plus
Op Abeltje hechten wij veel waarde aan de ouders als samenwerkingspartners. Ouders zien hun kind het
meest en zien het kind thuis, wat weer een hele andere situatie is dan op de peutergroep.
Wij kiezen daarom voor een warme overdracht plus. Dit betekent dat ouders ook een uitnodiging
ontvangen voor het overdrachtsgesprek tussen peutergroep en school rond de 4-jarige leeftijd van hun
kind. Het verschil met de warme overdracht (gesprek tussen enkel peutergroep en school) is dus
duidelijk de ouderbetrokkenheid.
Externe (zorg)instanties
Wij kunnen externe organisaties gebruiken om advies in te winnen over bepaalde situaties. Dit wordt
altijd weer gecommuniceerd met de ouders. Het kan alleen wel zijn dat op het moment dat er advies
wordt ingewonnen, de ouders hier nog niet van op de hoogte zijn, maar juist met het advies op de
hoogte worden gesteld.
Instanties zijn bv. consultatiebureau, logopedist, bureau jeugdzorg, AMK

