Inspecties Madelief aan het Bos
Onlangs, op 6 november, heeft de inspectie van de GGD, de eisen die in de Wet kinderopvang staan
beschreven, uitgebreid getoetst bij de Uiltjes, Kabouters en BSO de Boomhut. We zijn verheugd dat
we van deze beide onaangekondigde inspecties mooie rapporten in ontvangst hebben mogen nemen
waarin geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Zodra de rapporten definitief zijn, kunt u deze op
onze website www.madeliefkindercentrum.nl in zien.
De pedagogische praktijk wordt door de toezichthouder als positief beoordeeld. Hieronder kunt u
citaten lezen uit de rapporten die we onlangs hebben ontvangen:
Uiltjes en Kabouters:
“De beroepskrachten gaan op een ongedwongen en persoonlijke manier met de kinderen om. Ze
hebben voor ieder kind afzonderlijk aandacht die van toepassing is op de situatie. Ook worden
momenten zoals het naar bed brengen en het verschonen voor één op één momentjes gebruikt. De
beroepskrachten sluiten aan bij het ontwikkeltempo van het kind. Zij bieden activiteiten aan die
zichtbaar uitdaging bieden aan het kind. De activiteiten stimuleren de fantasie en creativiteit van de
aanwezige kinderen. Doordat, tijdens de interacties met kinderen, de situaties rustig worden
uitgelegd leren kinderen elkaars emoties te herkennen en pedagogisch medewerksters betrekken op
deze manier kinderen bij de gebeurtenissen in de groep. De beroepskrachten tonen de kinderen dat
hun aanwezigheid er toe doet, ze leren de kinderen elkaar te accepteren en te respecteren. Er wordt
gelachen en de sfeer komt ontspannen over. De beroepskrachten bieden de kinderen vaste rituelen
en de kinderen zijn zichtbaar bekend met de afspraken. Zij zijn consequent in de regels die ze
hanteren. Er wordt ook tijd genomen om uitleg te geven aan het waarom van een regel.”
BSO de Boomhut:
“De beroepskrachten verwoorden hun gedrag naar de kinderen, passen hun lichaamshouding en
woordkeuze aan naar een niveau dat bij het betreffende kind past. De beroepskrachten schakelen
zichtbaar moeiteloos tussen de leeftijdniveaus van de kinderen en kennen alle kinderen goed. Ook
sluiten de beroepskrachten goed aan op de wensen en ideeën van de kinderen. In de vorm van
workshops hebben de beroepskrachten een divers programma voor de kinderen bedacht. Tijdens
inspectie blijkt dat kinderen bij de start van de opvang wordt gevraagd wat ze willen doen. De
beroepskrachten geven de grenzen aan van de mogelijkheden die dag. Ze begeleiden het kind te
kiezen tussen 2 activiteiten. Ook het kind dat gewoon even wil chillen op de bank kan daarin zijn
gang gaan. De kinderen voelen zich zichtbaar vrij in de ruimtes, dit uit zich in het feit dat in iedere
ruimte wel een kind te vinden is dat ergens mee bezig is. Het geheel komt huislijk gezellig over.
Afspraken en regels zijn duidelijk en de beroepskrachten handelen volgens de gemaakte afspraken en
regels.”

