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Inspectierapporten Madelief aan het Bos 2015/2016
Enkele weken geleden heeft een medewerker van de GGD bij Madelief aan het Bos een
onverwachte inspectie gedaan. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de
kwaliteit van de dagelijkse praktijk. Er wordt gekeken of de medewerkers van Madelief ook
daadwerkelijk handelen zoals er in de pedagogische plannen, protocollen en risicoinventarisaties beschreven wordt en of dit in orde is zoals de Wet Kinderopvang dit
voorschrijft.
Hieronder volgt een samenvatting van het rapport dat we onlangs hebben mogen
ontvangen:
Buitenschoolse opvang
De observatie vindt plaats tussen 15.30 en 17.00 uur. Er heerst een ontspannen en gezellige
sfeer
op de groepen. Het welbevinden van de kinderen is goed. Het Sinterklaasthema is aan de
laatste week bezig en komt heel duidelijk naar voren. Door de aankleding van de ruimte en in
de activiteiten: pepernoten bakken en Pieten knutselen.
Op grond van de met de beroepskracht gevoerde gesprekken en uit de observatie op de
groepen, is gebleken dat de pedagogische praktijk in orde is.
De beroepskracht is zeer coöperatief tijdens het interview en bij het aanleveren van
documenten.
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat alle getoetste voorwaarden voldoen aan de
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.
Voor meer informatie is het van belang de toelichtingen bij de desbetreffende domeinen te
lezen.
Kinderdagopvang
De observatie vindt plaats tussen 13.30 en 15.00 uur. Een deel van de kinderen ligt op bed. Er
heerst een ontspannen en gezellige sfeer op de groepen. Het welbevinden van de kinderen is
goed.
Het Sinterklaasthema komt heel duidelijk op beide groepen naar voren. In de aankleding van
de ruimtes en in de activiteiten.
Op grond van de met de beroepskrachten gevoerde gesprekken en uit de observatie op de
groepen, is gebleken dat de pedagogische praktijk in orde is.
De beroepskrachten zijn zeer coöperatief tijdens de interviews en bij het aanleveren van
documenten.
Er wordt 1 tekortkoming geconstateerd: Domein Personeel en groepen; 2.3 opvang in
groepen. Er zijn geen ondertekende toestemmingsformulieren aanwezig voor opvang in een
2e stamgroep.
De gehele inspectierapporten zijn te lezen via onze site.

