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3.2.1 Doel
Het optimaliseren van het contact tussen de ouders van de geplaatste kinderen en de 
kinderopvang.

3.2.2 Contact
Behalve de hieronder genoemde gesprekken, is er op diverse manieren onderling contact 
tussen ouders en de medewerkers van Jip & Janneke. 
Dit zijn onder andere het dagelijkse contact bij het halen en brengen en de 
informatievoorziening via het maandblad de Jippie, de maandbladen en via de website. 
Belangrijke punten in het contact met ouders zijn:
 Het afstemmen van de opvoeding en verzorging, voor zover dit binnen de 

mogelijkheden van de kinderopvang en het pedagogisch beleid ligt.
 De ouders in de gelegenheid stellen hun wensen en opmerkingen over te brengen.
 In het geval van een melding/klacht, de ouder serieus nemen en zo spoedig mogelijk 

een oplossing voor deze melding/klacht realiseren.

3.2.3 Oudergesprek
Tijdens een oudergesprek vertelt de pedagogisch medewerker over het functioneren van 
het kind in de groep.
Om een duidelijk beeld van een kind te krijgen worden observaties gedaan door de 
pedagogisch medewerkers en formulieren ingevuld (zie hoofdstuk 2.8 observatie van 
kinderen).

3.2.4 Inhoud van een gesprek
In een oudergesprek kunnen de volgende punten aan de orde komen:
 Welke indruk maakt uw kind in de groep
 Het verloop van de ontwikkeling
 Gezondheid
 Observatieschema
Tevens kan er gesproken worden over de thuissituatie, en wel voor zover deze van invloed 
kan zijn op de situatie binnen de kinderopvang,

3.2.5 Procedure oudergesprek
Wanneer de pedagogisch medewerker een observatieschema heeft ingevuld, nodigt deze 
de ouders uit voor het oudergesprek.  
Tijdens het oudergesprek ontvangt de ouder een kopie van de ingevulde observatie en 
bespreekt de pedagogisch medewerker de bevindingen in grote lijnen.
Een oudergesprek wordt jaarlijks gepland of als er iets bijzonders is, zoals opvallend 
gedrag van het kind, of zorgen omtrent het kind. Gemaakte afspraken komen in een 
verslag. Indien nodig wordt in samenspraak met de ouders een plan van aanpak opgesteld.
Betreft het een eindgesprek op een babygroep dan geeft de pedagogisch medewerker een 
week van tevoren een Exitformulier. Dit formulier dient op de dag van het eindgesprek 
ingeleverd te worden bij de pedagogisch medewerker. Het exitformulier wordt verwerkt en 
gebruikt als input voor kwaliteitsverbetering. 

3.2.6 Ouderavond
Jaarlijks organiseert de kinderopvang in overleg met de oudercommissie een of meer 
ouderavonden.
De volgende onderwerpen kunnen worden besproken:
 Een thema 
 Mededelingen 
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