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Het onderzoek 

Onderzoeksopzet 
Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 4 van de Wet kinderopvang. Het betreft 
een onaangekondigd incidenteel onderzoek. 

Beschouwing 
Peuterspeelzaal Kiekeboe en Olke Bolke was tot 1 april 2019 een onderdeel van Stichting 
Peuterdorp Valkenswaard. Deze Stichting vormde samen met Stichting Cranendonck, Peuterdorp. 

Met ingang van 1 april 2019 hebben de bestuurders van Peuterdorp hun bestuurstaken 
overgedragen aan de Kinderopvanggroep (bestuurder van Horizon kinderopvang). 
Door deze bestuurswisseling verwacht Peuterdorp een stap voorwaarts te kunnen zetten richting de 
ontwikkeling van integrale kindcentra in de gemeenten Valkenswaard en Cranendonck. 
Tevens ontstaat er voor ouders één loket waar verschillende vormen van opvang afgenomen 
kunnen worden. Ouders hebben de keuze in dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. 
Peuterdorp zal voor ouders herkenbaar blijven als de plek waar ouders voor hun peuters een goede 

voorbereiding op de basisschool vinden. De komende tijd zullen de locaties van Peuterdorp en 
Horizon kinderopvang een verdere professionele samenwerking onderzoeken en vormgeven.  

 
Peuterdorp Valkenswaard verzorgt peuteropvang aan zeven locaties in de gemeente Valkenswaard: 
drie in de kern van Valkenswaard, drie in Dommelen en één in Borkel. Zij onderhouden met diverse 
instanties contacten zoals het basisonderwijs, Openbare Bibliotheek de Kempen, Zuidzorg en de 
gemeente. 

 
Kiekeboe en Olke Bolke zijn op 12 november 2018 verhuisd naar basisschool 
“Schepelweyen”. Deze basisschool is gelegen in het centrum van de wijk Schepelweyen in het dorp 
Dommelen (gemeente Valkenswaard). Beide groepen hebben de beschikking over een eigen 
groepsruimte, deze twee groepsruimten grenzen aan elkaar. Iedere groep heeft zijn eigen 
keukenblok en toiletvoorziening. De verschoonruimte ligt centraal tussen de groepen en wordt door 

beide groepen gebruikt. De groepsruimten zijn ingericht met verschillende speelhoeken en 
beschikken over voldoende bewegingsruimte. Het buitenterrein is aangrenzend aan het 
kindcentrum. 
Vanaf 19 augustus 2019 is er een 3e peutergroep gestart in Schepelweyen, i.p. is dit een tijdelijke 
groep tot januari 2020. 
 
 

 Stamgroep  Openingsdagen  Openingstijden 

 Kiekeboe  ma, di, woe, do 
 en vrijdagochtend 

 8.30-12.00u 

 Olke Bolke  ma, di, woe, do 
 en vrijdagochtend 

 8.30-12.00u 

 't Schuurke  ma en vrijdag 
 ochtend 

8.30-12.00u 

 

 
Inspectiegeschiedenis 
Het kindercentrum wordt jaarlijks onaangekondigd bezocht door de GGD. Onderstaand volgt de 
inspectiegeschiedenis van 2016 tot en met 2019. 
 

Datum Bevindingen 

Jaarlijkse 
inspectie 2016 

Op basis van deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste voorwaarden 
voldeden aan de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 

Onderzoek 

voor registratie 

2017 

Begin 2017 is er een onderzoek voor registratie in verband met de harmonisatie 

van de peuterspeelzaal naar kinderopvang geweest. De getoetste voorwaarden 

voldeden aan de Wet kinderopvang. Er was één aandachtspunt met betrekking 
tot de aanpassing van het pedagogisch beleid geformuleerd. 

Jaarlijkse 
inspectie 2018 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat: 
·          de houder er in geslaagd is het voorgaande aandachtspunt 
           op te lossen. 

·          dat de getoetste inspectie-voorwaarden voldoen aan de 
           Wet kinderopvang. 

Onderzoek Naar aanleiding van de verhuizing van Kiekeboe Olke Bolke heeft er een OVR 
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voor registratie 
2018 

plaatsgevonden. 
Tijdens dit inspectiebezoek is geconstateerd dat er kan worden aangenomen dat 

het centrum redelijkerwijs gaat voldoen aan de Wet kinderopvang. 

Onderzoek na 
registratie 
10-01-2019 

Tijdens deze inspectie is geconstateerd dat de getoetste inspectie-
voorwaarden volledig voldoen aan de Wet kinderopvang. 
 

 
 

Huidige inspectie, incidenteel onderzoek na wijzigingsverzoek 
Op 1 juli 2019 heeft de toezichthouder een wijzigingsverzoek m.b.t. de kindaantallen van Kiekeboe 
en Olke Bolke ontvangen van de gemeente Valkenswaard. De toezichthouder heeft op 4 juli 2019 
een telefonisch gesprek gehad met de houder. Op basis van de door Peuterdorp aangeleverde 
plattegrond, concludeert de toezichthouder dat er voldoende m2 zijn om de wijziging van de 
kindaantallen van 32 naar 48 reeds door te voeren in het LRK. Op d.d. 12-07-2019 is dit per mail 
teruggekoppeld aan de houder. 

 
In afstemming met de gemeente vindt er op 3 oktober 2019 een incidenteel onderzoek plaats. De 
huidige inspectie betreft een incidenteel onderzoek naar aanleiding van een aanvraag tot 
uitbreiding van kindaantallen van 32 naar 48. Dit vanwege het feit dat een andere Peuterdorp 

locatie ('t Schuurke) hun deur daar sluit en verder gaat bij Kiekeboe en Olke Bolke.  Tijdens deze 
inspectie zijn een aantal items van het domein Pedagogisch beleid, Personeel en Groepen, 
Veiligheid en gezondheid en Accommodatie getoetst.   

De houder heeft vanaf 19 augustus 2019, een nieuwe 3e peuter groep gehuisvest.  Vanwege de 
sluiting in de zomervakantie was het niet mogelijk om het incidenteel onderzoek eerder te laten 
plaatsvinden.  
 
Conclusie 
Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat de getoetste items voldoen aan de eisen van de 

Wet kinderopvang. Op grond van het documentenonderzoek en een observatie in de praktijk is 
geconstateerd dat de uitbreiding van 32 naar 48 kinderen kan plaatsvinden. 
 

Advies aan College van B&W 
De toezichthouder adviseert het college om het verzoek tot wijziging van gegevens in het Landelijk 
Register Kinderopvang (LRK) toe te wijzen. 
 



 

5 van 12 
Definitief inspectierapport dagopvang incidenteel onderzoek 03-10-2019 
Kiekeboe en Olke Bolke te Valkenswaard 

 

Observaties en bevindingen 
 
 

Pedagogisch klimaat 
 
Tijdens het incidentele onderzoek wordt beoordeeld of de houder een pedagogisch beleidsplan 
heeft opgesteld en aangepast heeft aan de huidige situatie. In de praktijk is getoetst of wordt 
gehandeld volgens dit beleid. 
 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk wordt gebruik gemaakt van het Veldinstrument 

observatie pedagogische praktijk 0 – 4 jaar. 
  

Pedagogisch beleid 

Peuterdorp heeft een algemeen pedagogisch beleidskader waarin het binnen de organisatie 
geldende beleid verwoord is. Daarnaast heeft Kiekeboe en Olke Bolke een locatie gebonden 
pedagogisch werkplan voor 2 van de 3 groepen. 
  

Aangezien het een tijdelijke situatie betreft, is er op het moment van de inspectie géén locatie 
specifieke werkplan voor de extra peutergroep. 

Pedagogische praktijk 

Tijdens de inspectie wordt de waargenomen praktijk beoordeeld. De toezichthouder toetst 
of de praktijk overeenkomt met het pedagogisch beleidsplan en de vier pedagogische doelen in het 
kader van het bieden van verantwoorde dagopvang opvang (Besluit kwaliteit kinderopvang, art. 2). 
 

Op het moment van de inspectie is stamgroep 't Schuurke gesloten. Kiekeboe en Olke Bolke zijn 
geopend. Op dinsdag en donderdag gaan de kinderen van 't Schuurke met de beroepskracht naar 
stamgroep Kiekeboe. Op maandag en vrijdag is peutergroep 't Schuurke wel geopend. Het streven 
is om vanaf januari 2020 alle kinderen gebruik te laten maken van de 2 reeds bestaande 
stamgroepen Kiekeboe en Olke Bolke. 

 

Observatie 
Tijdens de inspectie ziet de toezichthouder dat de beroepskrachten in één van de peutergroepen de 
nieuwe kinderen de tijd geeft om te wennen en zich veilig te voelen. Er zijn 2 nieuwe kinderen die 
verdrietig zijn tijdens de inspectie. De beroepskrachten reageren empathisch door ze op schoot te 
nemen en te vertellen wat er gaat gebeuren. Ze troosten de kinderen en proberen afleiding te 
bieden. Aangezien de kinderen nog niet in een kring kunnen zitten, wordt er besloten om naar de 
gymzaal te gaan. De kinderen komen tot spel en vergeten hun verdriet. De beroepskrachten 

zorgen ervoor dat ze in de nabijheid blijven en hen geregeld aanspreken. 
De andere kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid en motoriek. Ze mogen zelf 
proberen om de schoenen en sokken uit te trekken en op te ruimen. De beroepskrachten 
motiveren de kinderen en geven complimenten. 
 
Tijdens de observatie is gezien dat de kenmerkende visie in de praktijk wordt uitgevoerd. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 03-10-2019 telefonisch gesprek locatie 
directeur) 

• Interview (d.d. 03-10-2019 3 aanwezige beroepskrachten Kiekeboe) 
• Observatie(s) (d.d. 03-10-2019 Kiekeboe 3 beroepskrachten, 16 kinderen) 
• Pedagogisch beleidsplan (Website Peuterdorp) 
• Pedagogisch werkplan (Locatie gebonden werkplannen Kiekeboe, Olke Bolke) 
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Personeel en groepen 
 

Binnen dit domein wordt het volgende getoetst: 
 
• Stabiliteit van de opvang voor kinderen. 
  

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

De opvang vindt plaats in vaste stamgroepen. Enkele kinderen worden (tijdelijk) opgevangen 
in twee stamgroepen. De houder heeft hiervoor 2 contracten met de ouders afgesloten.  

Stamgroep 't Schuurke is geopend op maandag en vrijdag. Op dinsdag en donderdag maken de 
kinderen van 't Schuurke gebruik van Kiekeboe. De betreffende beroepskracht van 't 
Schuurke gaat met de kinderen mee naar Kiekeboe. Op woensdag is 't Schuurke dicht. 
 
 

Stamgroep  Leeftijd  Maximaal aantal kinderen  Aanwezige kinderen  

 't Schuurke 2-4 jaar  16  - 

 Kiekeboe 2-4 jaar  16  16 

 Olke Bolke 2-4 jaar  16  16 

 
 
De houder deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind behoort en welke 
beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende stamgroep zijn 
toegewezen. 
 

De houder heeft er voor zorg gedragen dat ten hoogste drie vaste beroepskrachten zijn 
toegewezen aan kinderen in de leeftijd vanaf 1 jaar. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 03-10-2019 telefonisch gesprek locatie 
directeur) 

• Interview (d.d. 03-10-2019 3 aanwezige beroepskrachten Kiekeboe) 
• Observatie(s) (d.d. 03-10-2019 Kiekeboe 3 beroepskrachten, 16 kinderen) 
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Veiligheid en gezondheid 
 
Tijdens het incidentele onderzoek wordt beoordeeld of de houder het beleid Veiligheid 
en Gezondheid heeft opgesteld en aangepast aan de huidige situatie. 
  

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van Peuterdorp heeft een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld waarin alle 
wettelijke voorwaarden beschreven staan. 

 
Het beleid bevat informatie over onder andere: 
• Achterwachtregeling; 
• Vierogenprincipe; 
• EHBO-regeling; 
• Beleid ten aanzien van kleine risico’s; 
• Beleid ten aanzien van grote risico’s; 

• Beleid ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag. 
 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 03-10-2019 telefonisch gesprek locatie 
directeur) 

• Interview (d.d. 03-10-2019 3 aanwezige beroepskrachten Kiekeboe) 

• Observatie(s) (d.d. 03-10-2019 Kiekeboe 3 beroepskrachten, 16 kinderen) 
• Beleid veiligheid- en gezondheid (Beleidsplan veiligheid en gezondheid Peuterdorp) 
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Accommodatie 
Binnen dit domein is zowel de binnen- als de buitenruimte beoordeeld. Hierbij gaat het om het 
aantal vierkante meters beschikbaar per kind en de inrichting van de ruimten. 
  

Eisen aan ruimtes 

Vanwege de aanvraag voor uitbreiding van kindaantallen (van 32 naar 48) is er een incidenteel 
documenten onderzoek uitgevoerd. 
Op basis van de aangeleverde plattegronden en een telefonisch gesprek met de houder op 4 juli 

2019, constateert de toezichthouder dat de binnenruimtes waar kinderen verblijven gedurende de 
opvang in overeenstemming zijn met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. 
 
Vanwege de zomervakantie is de groep 6 weken gesloten en is tijdens het incidentele onderzoek 
op  d.d. 03-10-2019 beoordeeld of de nieuwe groep veilig, toegankelijk en passend is ingericht. De 
houder geeft aan dat de ruimte in de laatste week van de zomervakantie is aangepast. 
 

Inrichting 
De nieuwe ruimte van 't Schuurke ligt naast de andere peutergroepen (Kiekeboe en Olke Bolke) . 
De ruimte is veilig en passend ingericht voor de doelgroep. Er is een laag aanrecht en tafels en 
stoelen voor de peuters. Er is een huishoek, bouwhoek en leeshoek ingericht. Tevens zijn er 
voldoende knutsel-en ontwikkelingsmaterialen aanwezig. Een grote bank in de ruimte zorgt voor 
een gezellige hoek. 

 
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. 
  
Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijk vaste stamgroepruimte. 
 
Binnenruimtes 

Groepsruimte m² Extra 
ruimte 

Maximaal aantal 
kinderen 

Beschikbare m² per 
kind 

Kiekeboe 65 m2   gymzaal 16 4 m2 

Olke Bolke 65 m2 gymzaal 16 4 m2 

t Schuurke 65 m2 gymzaal 16 4 m2 

Totaal 195 
m2 

 48 4 m2  

 
Buitenruimtes 
Het kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. Voor de peuters is de buitenspeelruimte aangrenzend aan het kindercentrum. 
Kiekeboe, Olke Bolke en 't Schuurke maken gebruik van de speelplaats van de basisschool waarin 
ze gevestigd zijn. De aparte peuter buitenruimte is voorzien van een hekwerk en passend 

spelmateriaal, waardoor ze veilig buiten kunnen spelen. 
 
 

 Buitenruimte Aantal m²  

t.b.v. Kiekeboe, Olke Bolke en 't Schuurke +/- 400 m² 

Totaal aantal m² +/-400 m² 

Beschikbare m² per kind 8,3m² (bij 48 kindplaatsen) 

 

Gebruikte bronnen 

• Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (d.d. 03-10-2019 telefonisch gesprek locatie 
directeur) 

• Interview (d.d. 03-10-2019 3 aanwezige beroepskrachten Kiekeboe) 
• Observatie(s) (d.d. 03-10-2019 Kiekeboe 3 beroepskrachten, 16 kinderen) 
• Landelijk Register Kinderopvang (d.d. 03-10-2019 geraadpleegd) 
• Plattegrond (d.d. 04-07-2019 gemaild) 
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Overzicht getoetste inspectie-items 
 

Pedagogisch klimaat 
 

Pedagogisch beleid 

Het kindercentrum beschikt over een pedagogisch beleidsplan. De houder van een kindercentrum 
draagt er zorg voor dat in de dagopvang conform het pedagogisch beleidsplan wordt gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 3 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Pedagogische praktijk 

In het kader van het bieden van verantwoorde dagopvang, draagt de houder van een 

kindercentrum er in ieder geval zorg voor dat, rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin 
kinderen zich bevinden: 

a. op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de 
autonomie van kinderen wordt getoond en grenzen worden gesteld aan en structuur wordt 
geboden voor het gedrag van kinderen, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen 
voelen; 
b. kinderen spelenderwijs worden uitgedaagd in de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden, 
cognitieve vaardigheden, taalvaardigheden en creatieve vaardigheden, teneinde kinderen in staat 
te stellen steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving; 

c. kinderen worden begeleid in hun interacties, waarbij hen spelenderwijs sociale kennis en 
vaardigheden worden bijgebracht, teneinde kinderen in staat te stellen steeds zelfstandiger relaties 
met anderen op te bouwen en te onderhouden; 
d. kinderen worden gestimuleerd om op een open manier kennis te maken met de algemeen 
aanvaarde waarden en normen in de samenleving met het oog op een respectvolle omgang met 
anderen en een actieve participatie in de maatschappij. 
 

(art 1.49 lid 1 en 2 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Personeel en groepen 
 

Stabiliteit van de opvang voor kinderen 

Bij dagopvang vindt de opvang plaats in stamgroepen. Een kind wordt opgevangen in één 
stamgroep. De maximale groepsgrootte wordt bepaald op grond van tabel 1 in bijlage 1, onderdeel 

a van het Besluit kwaliteit kinderopvang. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 1, 2, 7, 8 en 9 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

De houder van een kindercentrum deelt de ouders en het kind mee tot welke stamgroep het kind 
behoort en welke beroepskracht dan wel beroepskrachten op welke dag aan de desbetreffende 

stamgroep zijn toegewezen. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Aan een kind van één jaar of ouder worden ten hoogste drie vaste beroepskrachten toegewezen, 
waarvan per dag ten minste één beroepskracht werkzaam is in de stamgroep van dat kind. Indien 

er vanwege de grootte van de stamgroep met drie of meer beroepskrachten tegelijkertijd gewerkt 
wordt dan worden er ten hoogste vier vaste beroepskrachten toegewezen aan een kind van één 
jaar of ouder. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 5 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kind maakt gedurende de week gebruik van ten hoogste twee verschillende stamgroepruimtes. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 9 lid 6 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Veiligheid en gezondheid 
 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid 

De houder van een kindercentrum heeft voor elk kindercentrum een beleid dat ertoe leidt dat de 
veiligheid en gezondheid van de op te vangen kinderen zoveel mogelijk is gewaarborgd. De houder 
draagt er zorg voor dat er in de dagopvang conform het veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt 
gehandeld. 
 

(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

 

Accommodatie 
 

Eisen aan ruimtes 

Elke stamgroep beschikt over een afzonderlijke vaste stamgroepruimte. Een kindercentrum 
beschikt over ten minste 3,5m² binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind. 
Passend voor spelactiviteiten ingerichte binnenruimtes buiten de stamgroepruimte worden naar 

evenredigheid aan de groepen van het kindercentrum toebedeeld. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 2 Besluit kwaliteit kinderopvang) 

Een kindercentrum beschikt over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum 
aanwezig kind. De buitenspeelruimte is voor kinderen in de leeftijd tot twee jaar aangrenzend aan 

het kindercentrum. Voor kinderen van twee jaar of ouder is de buitenspeelruimte bij voorkeur 
aangrenzend aan het kindercentrum, maar in ieder geval aangrenzend aan het gebouw waarin het 
kindercentrum is gevestigd. 
 

(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 10 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Kiekeboe en Olke Bolke 
Website : http://www.peuterdorp.nl 
Vestigingsnummer KvK : 000023267968 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Ja* 

 
* De inhoud van dit rapport wordt gedeeld met de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie van 
het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van de voorschoolse educatie op de 
kinderdagverblijven (voorscholen) en kan onder andere op basis van het GGD-rapport besluiten tot 
een onderzoek. Tevens bekijkt de Inspectie van het Onderwijs of er in de gemeente afspraken zijn 
gemaakt over de voor- en vroegschoolse educatie (artikel 1.63 lid 6 Wet kinderopvang). 
 

Gegevens houder 
Naam houder : Peuterdorp Valkenswaard 
Adres houder : van de Venstraat 9 
Postcode en plaats : 5555KK Valkenswaard 
KvK nummer : 41087129 

Aansluiting geschillencommissie : Ja 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 
Naam GGD : GGD Brabant-Zuidoost 
Adres : Postbus 8684 
Postcode en plaats : 5605KR EINDHOVEN 

Telefoonnummer : 088 0031 377 
Onderzoek uitgevoerd door :  Sigrid Seerden 

  

Gegevens opdrachtgever (gemeente) 
Naam gemeente : Valkenswaard 

Adres : Postbus 10100 
Postcode en plaats : 5550GA VALKENSWAARD 
 

Planning 
Datum inspectie : 03-10-2019 

Opstellen concept inspectierapport : 09-10-2019 
Zienswijze houder : 22-10-2019 
Vaststelling inspectierapport : 23-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar houder : 23-10-2019 
Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 23-10-2019 

Openbaar maken inspectierapport : 13-11-2019 
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Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Zienswijze ontvangen op d.d. 22-10-2019 
 
Op 3 oktober 2019 heeft u een inspectie gedaan in de vestiging Kiekeboe en Olke Bolke. Wij zijn 
erg tevreden met uw bevindingen over de pedagogisch werkwijze en de sfeer op het 
kinderdagverblijf. 
 
Vanaf 1 januari zullen er 2 groepen zijn op deze vestiging, deze groepen zullen beide volgens 1 
pedagogisch plan gaan werken, dit beleid zullen wij bekend maken aan alle ouders van de 

vestiging. Het team zal volgens dit beleid gaan werken en dit zal voor een ieder duidelijk zijn. 
 
Dank je wel voor deze inspectie. 

 
 
 

 
 
 
 


