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Voorwoord 

 

Voor u ligt het jaarverslag 2017. 

In dit jaarverslag legt Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet verantwoording af aan de 

gemeente, het bestuur, ouders en andere belanghebbenden over de door haar uitgevoerde 

peuterspeelzaalactiviteiten in 2017.  

 

We vinden het belangrijk als organisatie inhoudelijk verslag te doen van het peuterspeelzaalwerk 

en dit te onderbouwen met cijfers over o.a. het aantal kinderen dat van de 

peuterspeelzaalactiviteiten en van het voor-en vroegschoolse programma gebruik heeft gemaakt. 

 

Wij wensen u veel leesplezier! 

 

 

 

Mede namens het bestuur van 

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet, 

 

Marjan Hoogenkamp (teamleidster) en  

Gerlinde Baan (staf/beleidsmedewerker) 
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1. Doelstelling Stichting Christelijke Peuterspeelzaal 

Margriet 
 

 

De gemeente Wierden heeft met onze stichting een uitvoeringsovereenkomst afgesloten voor het 

uitvoeren van peuterspeelzaalwerk. In 2017 heeft PSZ Margriet tot de zomervakantie in zes 

groepen regulier peuterspeelzaalwerk aangeboden en in twee groepen voor- en vroegschoolse 

educatie (VVE). Na de zomervakantie zijn we met vijf reguliere groepen en twee VVE-groepen van 

start gegaan. 

Voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk zijn wij gebonden aan de Kwaliteitseisen 

Peuterspeelzaal en het gemeentelijk beleid van de gemeente Wierden.  

De kernopdracht peuterspeelzaalwerk van de gemeente luidt als volgt: 

Het bieden van speelgelegenheid aan kinderen van 2-4 jaar gedurende twee 

dagdelen per week van maximaal 5 uur met als doel de ontwikkeling van deze 

kinderen te bevorderen en hen samen te laten spelen. 

 

De gemeente Wierden investeert in peuterspeelzaalwerk, zij het dat ook de 

peuterspeelzalen niet aan bezuinigingen ontkomen. Met ingang van  

1 januari 2018 is het peuterspeelzaalwerk volledig onder de wet Kinderopvang gebracht, daarmee 

zijn de kwaliteitseisen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang gelijkgeschakeld.  

 

Naast PSZ Margriet zijn er nog vier andere peuterspeelzalen die gemeentelijke 

subsidie ontvangen. Deze vier peuterspeelzalen zijn onderdeel van één stichting, 

Stichting de Welle: Peuterspeelzaal Dikkie Dik in Hoge Hexel, Peuterspeelzaal de Schatkist en 

peuterspeelzaal De Boomgaard in Wierden en peuterspeelzaal Robbedoes in Enter. 

 

Als voorbereiding op de basisschool is het spelen in een peutergroep voor elk kind van grote 

waarde, op de groep worden de verschillende ontwikkelingsgebieden van elk kind 

geobserveerd en gestimuleerd. Mogelijke achterstanden worden hierdoor tijdig gesignaleerd 

en er wordt extra zorg en aandacht geboden om ervoor te zorgen dat de overgang naar de 

basisschool zo soepel mogelijk verloopt.  

 

Om kwaliteit te kunnen waarborgen is het noodzakelijk om vanuit een onderbouwde visie te 

werken. Deze visie hebben wij vastgelegd in ons pedagogisch beleidsplan. 

Jaarlijks inspecteert de GGD onze peuterspeelzaal. Het pedagogisch beleidsplan, de 

protocollen en de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid worden o.a. tijdens de 

inspectie beoordeeld. Ook wordt er op toegezien of de medewerkers volgens het 

pedagogisch beleidsplan handelen en of zij de inhoud van de verschillende protocollen 

kennen en daarnaar handelen. Als resultaat van het inspectiebezoek 2017 kon geconcludeerd 

worden dat PSZ Margriet aan alle eisen voldoet en dat er, zoals verwacht mag worden, 

kwaliteit geleverd wordt. 
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2. Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is bedoeld voor kinderen van twee tot vier jaar, die 

kans hebben op een ontwikkelingsachterstand. PSZ Margriet streeft ernaar, dat elke peuter 

een voorspoedige start kan maken op de basisschool en zich dus zo optimaal mogelijk kan 

ontwikkelen tijdens de voorschoolse periode. Om de ontwikkeling van peuters optimaal te 

stimuleren en te volgen wordt er gewerkt met de methode ‘Piramide’ en met het 

observatieprogramma ‘KIJK!. Met Piramide worden kinderen op een speelse manier  

gestimuleerd in hun ontwikkeling. Door de observaties vanuit KIJK! krijgen de leidsters een 

compleet beeld van het kind en kan men mogelijke achterstanden of voorsprongen eerder 

signaleren. Daarna kan men het aanbod van activiteiten afstemmen op de specifieke behoeften 

van het kind.  

Aan elke peuter, ongeacht de achtergrond van het kind, wil PSZ Margriet optimale 

voorschoolse educatie bieden. 

 

De gemeente Wierden heeft de uitvoering van VVE neergelegd bij de peuterspeelzalen. 

Margriet is een volwaardige VVE-peuterspeelzaal en voldoet aan alle eisen voor de uitvoering van 

VVE.  

Twee groepen zijn aangemerkt als VVE groep. Op de VVE groepen werken twee gekwalificeerde 

leidsters per groep.   

Peuters die in aanmerking komen voor VVE volgen vier dagdelen peuterspeelzaal per week.  

In 2017 hebben 12 verschillende peuters de VVE-groepen bezocht, gemiddeld worden de VVE-

groepen bezet door max. 8 doelgroepkinderen. 
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3. Preventie en zorg 

In de tijd dat een kind de peuterspeelzaal bezoekt is het volop in ontwikkeling. Een peuter groeit 

op van dreumes tot (bijna) kleuter. Meestal gaat die ontwikkeling vanzelf. Soms heeft een peuter 

een steuntje in de rug nodig. Als peuterspeelzaal willen we die ondersteuning graag bieden. Naast 

de extra zorg die vanuit het Piramide project gegeven wordt door de groepsleidster is soms 

externe expertise nodig, zoals:  

 Zorg en Advies Team (ZAT); 

 Observatie door orthopedagoog vanuit SMDB Wierden-Enter; 

 Logopedie; 

 Fysiotherapie. 

  

Binnen onze peuterspeelzaal is de teamleidster een aantal uren per week beschikbaar als 

zorgcoördinator. Zij coördineert de zorg rondom deze peuters.  

 

 

3.1. Overdracht basisschool 
 

 

Voor de overdracht gebruiken we een formulier dat door de gemeente is vastgesteld.  

Naast het overdrachtsformulier gaan ook de observatiegegevens vanuit KIJK! met toestemming 

van de ouders mee naar de basisschool.  

Er vindt een warme overdracht plaats van VVE-peuters en ook als er bijzonderheden zijn op één 

van de ontwikkelingsgebieden.  
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4. Organisatie en bestuur 
 

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet is nauw verbonden aan de Vereniging scholen met 

de Bijbel Wierden - Enter. Deze vereniging stelt zich ten doel werkzaam te zijn tot oprichting en 

instandhouding van scholen voor Protestants Christelijk basisonderwijs en 

Christelijke peuterspeelzalen in de gemeente Wierden. 

 

Juridische structuur 

De rechtspersoonlijkheid van het bevoegd gezag is een Stichting.  

 

 

Bestuur 

De samenstelling van het bestuur van Stichting Christelijke Peuterspeelzaal Margriet, waarvan 

inschrijving in het Verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Enschede 

heeft plaatsgevonden onder nummer 08184545 is ultimo 2016: 

 

Voorzitter Dhr. W. van Ginkel Melissehof 26  Wierden 

Bestuurslid 

(ouders) 
vacature 

  

Penningmeester Dhr. G. Ooms 
Wittebeltsweg 4

  
 Wierden 

 

 

Vier keer per jaar wordt er vergaderd in aanwezigheid van het bestuur en het managementteam. 

Aan de hand van een managementrapportage (marap) zijn tijdens de bestuursvergadering de 

volgende onderwerpen besproken: 

 Algemeen 

 Activiteiten 

 Medewerkers professioneel 

 Bezetting peuterspeelzaal 

 Financiën in evenwicht 

 Harmonisatie 

 Herkenbare identiteit 

 Kwaliteit op orde 

 Ouders serieus 

 Gedeeld leiderschap; kwaliteiten benut 

 Strategisch beleidsplan 

 Doelen 2014-2018 
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5. Personeel 
 

Van elke medewerker, stagiaire en vrijwilliger is op locatie een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG) aanwezig. 

 

In 2017 heeft PSZ Margriet zes peutergroepen met ambitieniveau 1: Eén gekwalificeerde 

beroepskracht werkt samen met een vaste vrijwilliger in een groep. Daarnaast heeft zij twee VVE-

groepen, deze groepen hebben ambitieniveau 2: Twee gekwalificeerde beroepskrachten per 

peutergroep.  

 

Het managementteam van PSZ Margriet bestaat uit; de teamleidster en de 

staf/beleidsmedewerker, waarbij de taakverdeling is verdeeld tussen pedagogisch beleid 

(teamleidster) en overige staf-beleidsmatige taken; (staf-beleidsmedewerker). De teamleidster en 

staf-beleidsmedewerker zijn, afhankelijk van de inhoud van het overleg, betrokken bij het VVE-

overleg, het 0-4 jarigen overleg en het financieel overleg met de gemeente.  

 

Met alle beroepskrachten worden, er volgens een vaste gesprekscyclus, jaarlijks gesprekken 

gevoerd. De verslagen worden opgenomen in het personeelsdossier. 

 

Het verzuimpercentage bedroeg in 2017 6,8%, dat is een lichte stijging t.a.v. 2016 (5,1%). Deze 

stijging is vooral het gevolg van een langdurig zieke medewerker, vanwege de kleinschaligheid van 

de organisatie heeft een langdurig zieke medewerker een groot effect op het verzuimpercentage.  

 

Aantal parttime beroepskrachten in 2017 in dienst: 

 

31-12-2017 In FTE’s 

7 2,33 

 

 

Aantal actieve vrijwilligers op 31-12-2017: 

 

Aantal vrijwilligers 9 

 

Vanaf 1 januari 2018 is de harmonisatie voor ons een feit, vanaf dan vallen we onder de wet- en 

regelgeving van de Wet Kinderopvang. Dat heeft voor een grote verandering binnen de organisatie 

gezorgd: vanaf 1 januari 2018 hebben we afscheid genomen van onze trouwe vrijwilligers, in alle 

groepen werken we nu met 2 professionele leidsters.  

 

5.1  Opleidingsniveau van de pedagogisch medewerkers  

PSZ Margriet is een VVE-peuterspeelzaal, er worden daarom hogere eisen gesteld aan het 

opleidingsniveau van de peuterleidsters. De peuterleidsters zijn volledig gekwalificeerd volgens de 

geldende opleidingseisen (minimaal MBO 3) en in het bezit van een certificaat (of in opleiding) van 

een gecertificeerde VVE-opleiding (Piramide).  

 

 

 

 



 

Pagina 9 van 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  Scholing en bijscholing  
 

De leidsters worden intern bijgeschoold, dit gebeurt cyclisch, aan de hand van een 

scholingsplan. 

In 2017 is er rondom de volgende thema’s scholing gevolgd: 

 

 Kinder-EHBO (jaarlijks herhaling) 

 BHV 

 Piramide 

 3F taalniveau 

 Workshops gericht op peuterwerk 

 Boekstart 

 Heutink Academie 

 Arbo/verzuim wetgeving 

 

5.3 Stagiaires 

 

Gedurende het hele jaar zijn er vanuit verschillende opleidingen stagiaires actief op de 

Peuterspeelzaal. De opleidingen van waaruit stage wordt gelopen variëren, te weten: 

 Pedagogisch werk, niveau 3 

 Pedagogisch werk, niveau 4 

 HBO Pedagogiek 

 Snuffelstages VMBO, beroepsoriëntatie 

 Maatschappelijke stages middelbaar onderwijs 
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6. Communicatie en externe contacten 
 

Het peuterspeelzaalwerk is een serieuze partner in het lokaal jeugdbeleid. Het werkt samen met 

andere organisaties die zich richten op het jonge kind en is een vraagbaak voor ouders over de 

opvoeding en de ontwikkeling van hun kinderen. 

 

 In 2017 heeft Margriet zitting gehad in de volgende projectgroepen: 

o Zorg Advies Team 

o Platform ontwikkelingskansen 

o Beleidsnetwerk Jeugd 

o Zorgstructuur gemeente Wierden 

o Werkgroep harmonisatie 

o Peuter-Kleuter overleg met basisscholen uit de gemeente Wierden 

o 0-4 jarigen overleg 

o Themadienst kerken 

 

 Het contact met de basisscholen is goed. Een goede samenwerking is vereist om de 

doorlopende lijn te waarborgen en de effecten van VVE te optimaliseren. 

 PSZ Margriet is aangesloten bij de branche- en werkgeversorganisatie Sociaal Werk 

Nederland. 

 

6.1 Ouders  
 

Ouders worden maandelijks in de nieuwsbrief geïnformeerd over het thema en de activiteiten op 

de peuterspeelzaal.  

Uitgebreide informatie en nieuwsberichten zijn te lezen op onze website: www.pszmargriet.nl.  

PSZ Margriet is ook actief op Facebook en Twitter.  

 

 

 

In 2017 hebben we een ouderochtend en een 

inloopochtend voor opa’s en oma’s 

georganiseerd. Ook hebben we in alle groepen 

een muziekworkshop georganiseerd met ouders 

en kinderen o.l.v. Nelleke Rozenbeek. 

 

Vier keer per jaar vindt er met behulp van ouders 

een schoonmaakavond plaats. De medewerkers 

zijn hierbij uiteraard aanwezig. 
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6.2 Oudercommissie  
 

Als peuterspeelzaal hebben we een actieve oudercommissie. De leden zijn ouders waarvan de 

kinderen de peuterspeelzaal bezoeken. De oudercommissie bestaat uit minimaal drie ouders.  

Er wordt minimaal twee keer per jaar overleg gevoerd met de oudercommissie.  

De oudercommissie is bevoegd advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit dat de 

organisatie betreft inzake: 

 De uitvoering van het kwaliteitsbeleid met betrekking tot: 

- Het aantal peuters per pedagogisch medewerker; 

- De groepsgrootte; 

- De opleidingseisen van de beroepskrachten; 

- De inzetbaarheid van de beroepskrachten in opleiding. 

 Het pedagogisch beleidsplan; 

 De risico inventarisatie veiligheid en gezondheid; 

 De openingstijden; 

 Vaststelling of wijziging van de klachtenregeling;  

 Ouderbijdrage. 

 

De oudercommissie is ook actief betrokken bij allerlei activiteiten, zoals; schoolreisje, Sinterklaas 

en Kerstfeest.  
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7. Peutergroepen 

 

7.1 Bezetting peutergroepen 

In 2017 had PSZ Margriet tot de zomervakantie in totaal acht peutergroepen, zes reguliere 

peutergroepen en twee VVE-groepen. Na de zomervakantie zijn we doorgegaan met vijf reguliere 

groepen en twee VVE-groepen. 

 

Het gemiddeld aantal peuters dat in 2017 de peuterspeelzaal bezocht is 

over heel het jaar genomen 96, dat is een bezettingspercentage van 85%.  

 

 

7.2  Groepsgrootte 

Volgens de regelgeving vanuit de Wet 

kwaliteitseisen Peuterspeelzalen en 

Kinderopvang werden in 2016 maximaal 

16 peuters per groep geplaatst. Dit betreft 

peuters op een standaard- 

(gesubsidieerde) plaats en een VVE-plaats. 

 
 

7.3 Huisvesting  
 

Ook in 2017 is Margriet met twee lokalen gehuisvest in Multifunctioneel centrum Het Palet.  

 

Alle gebruikers van het Palet hebben met de gemeente een onderhoudscontract gesloten.  

Voor klein onderhoud in de lokalen of voor reparatie van speelgoed wordt de 

onderhoudsmedewerker van de schoolvereniging ook ingeschakeld. 

Schoonmaakbedrijf Novon is verantwoordelijk voor de schoonmaak van de ruimtes.  

 

De jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is in mei 2017 uitgevoerd.  

 

 

7.4 Klachten ouders 

In 2017 is PSZ Margriet aangesloten bij de geschillencommissie 

Kinderopvang. In 2017 zijn er door ouders of door de 

oudercommissie geen klachten ingediend, op 9 maart 2017 

ontvingen wij van het Klachtenloket Kinderopvang een 

klachtenvrijbrief over het jaar 2017.  
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8. Financiën 
 

Margriet is voor haar inkomsten afhankelijk van enerzijds de ouderbijdragen van ouders en 

anderzijds de subsidieverstrekking van de gemeente. 

 

De verantwoorde subsidie 2017 bedraagt:      € 88.355,- 

 *Reguliere subsidie:    € 53.816,- 

 *VVE subsidie:     € 34.539,- 

Aan ouderbijdragen is ontvangen:       € 49.491- 

 

Het jaar 2017 hebben we afgesloten met een negatief resultaat van:  € 2.941,- 

 

De financiële verantwoording in de vorm van een jaarrekening 2017 is separaat opgesteld door 

accountantskantoor Pouw en als afzonderlijk document overhandigd aan belanghebbenden. 
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9. Vooruitblik 2018 en verder 
 
 

Door de transitie van de jeugdzorg zien we een steeds sterkere inbedding van het 

peuterspeelzaalwerk binnen de integrale jeugdzorg in de gemeente Wierden. Het peuterspeelzaal- 

werk vervult meer en meer een preventief, signalerende functie, dat vraagt om een gedragen visie 

op jonge kinderen. 

 

Peuterspeelzaalwerk en kinderopvang zijn bij de wet gelijkgeschakeld: qua kwaliteit, toezicht en 

financiën. Deze harmonisatie maakt het voortbestaan van de peuterspeelzalen onzeker, de 

financiële positie staat onder druk. Op 1 januari 2018 is de harmonisatie in de gemeente Wierden 

een feit geworden. 

 

Het peuterwerk in de Gemeente Wierden is kwalitatief op hoog niveau en heeft altijd een 

belangrijke plaats ingenomen bij ouders, basisscholen en politiek. 2018 is voor ons een 

overgangsjaar om te anticiperen op de ontwikkelingen en marktwerking in de kinderopvang.  

Het is belangrijk dat peuterwerk onderdeel blijft uitmaken van de gemeentelijke visie en plannen. 

Het is bij uitstek de voorziening die een belangrijke preventieve rol heeft in de 

ontwikkelingsstimulering, opvoedondersteuning en vroegsignalering van jonge kinderen.  

(https://www.sociaalwerknederland.nl/index.php/thema/peuterspeelzaalwerk-

opvoedondersteuning/nieuws/5390-position-paper-peuterwerk-in-het-sociaal-domein) 

 

Speerpunten 

 Kritisch kijken naar een toekomstbestendig aanbod; 

 Taakverdeling 2 gediplomeerde leidsters op de groep; 

 Optimaliseren aanbod gericht op ontwikkeling van de individuele peuter; 

 Samenwerking basisscholen. 

 

 

Wierden, maart 2018 

 

Marjan Hoogenkamp en Gerlinde Baan 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.sociaalwerknederland.nl/index.php/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/nieuws/5390-position-paper-peuterwerk-in-het-sociaal-domein
https://www.sociaalwerknederland.nl/index.php/thema/peuterspeelzaalwerk-opvoedondersteuning/nieuws/5390-position-paper-peuterwerk-in-het-sociaal-domein

