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Het onderzoek 

 
Onderzoeksopzet 

Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. 
Tijdens de inspectie op 5 juni 2014 zijn niet alle items beoordeeld, omdat er sprake is van een 
zogeheten risicogestuurd toezicht. Op basis van het model risicoprofiel zijn de inspectieactiviteiten 
bepaald. Deze inspectieactiviteiten richten zich primair op de kwaliteit van de dagelijkse praktijk, 
aangevuld met aandachtspunten uit vorige inspecties. 

 
Beschouwing 

Jottum! Kinderdagverblijf is een organisatie met twee vestigingen aan de Mondriaanstraat in Ede. 
De organisatie biedt dagelijks opvang aan 100 kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar en kan 
dagelijks opvang bieden aan 50 BSO-kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op deze locatie 
worden vanaf het jaar 2000 kinderen opgevangen. 
  
Jottum! heeft een registratie voor 48 kindplaatsen. De opvang vindt plaats in 4 stamgroepen: Twee 
babygroepen van 0 tot 2 jaar en twee peutergroepen van 2 tot 4 jaar. Het gebouw bestaat uit 2 
verdiepingen. Op de bovenste verdieping bevinden zich de babygroepen; op de begane grond de 
peutergroepen. De babygroepen kunnen gebruik maken van een dakterras. 
  
Overleg en overreding 
Er is overleg en overreding toegepast binnen het domein 'Veiligheid en gezondheid' met betrekking 
tot het inspectie-item: 'Vaststelling meldcode kindermishandeling'. Meer informatie is bij dit 
inspectie-item te vinden. 
  
Oudercommissie 
Naar één van de leden van de oudercommissie is een vragenlijst gestuurd. Zij vertegenwoordigt 
samen met een andere ouder deze locatie van Jottum! Behalve deze 2 leden is ook nog een ouder 
van de andere locatie lid van de oudercommissie. Uit de antwoorden die gegeven zijn blijkt dat het 
betreffende lid van de oudercommissie erg tevreden is over de samenwerking met de houder. 
Ouders worden goed op de hoogte gehouden van allerlei zaken en krijgen vaak de mogelijkheid om 
hun mening te geven. Met de inbreng van ouders wordt ook daadwerkelijk iets gedaan. 

 
Advies aan College van B&W 

De toezichthouder adviseert het college om te handhaven conform handhavingsbeleid. 
Aan de volgende voorwaarde is niet voldaan: 
  
• De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode (art 1.51a Wet kinderopvang 

en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). 
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Observaties en bevindingen 

 

Pedagogisch klimaat 

 
Kenmerkend voor het pedagogisch beleid van Jottum! zijn de vijf speerpunten die als rode draad 
fungeren voor het reilen en zeilen op de groepen. 
Het gaat om de volgende speerpunten: 
1. Gezonde voeding. 
2. Bewegen en ontspannen. 
3. Klassieke muziek. 
4. Anders voorlezen. 
5. Natuur. 
Op de website zijn per speerpunt toelichtingen gegeven, bijvoorbeeld: 'Bij Jottum! eet ik elke dag 
lekker en gezond!' 'Bij Jottum! word ik elke dag voorgelezen uit boekjes met de mooiste verhalen!' 
Tijdens de inspectie was duidelijk zichtbaar dat aan de speerpunten 'Gezonde voeding' en 'Anders 
voorlezen' aandacht werd besteed.  
  
Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: 
• emotionele veiligheid; 
• persoonlijke competentie; 
• sociale competentie; 
• overdracht van normen en waarden. 
Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk is gebruik gemaakt van het Veldinstrument 
observatie kindercentrum. 
  
Bij binnenkomst is de toezichthouder begonnen met het observeren op de babygroepen. 
Vervolgens kon zij een gesprek voeren met de teamcoördinator en de personeelscoördinator en 
tenslotte volgde een observatie bij de peutergroepen. De peuters zaten allemaal aan tafel voor het 
middageten. 
  
Pedagogische praktijk 

 
Uitvoering pedagogisch beleidsplan 
Jottum! heeft een zeer uitgebreid beleidsplan waarin onder andere naar voren komt dat gewerkt 
wordt met speerpunten en thema's. In de praktijk is goed te zien dat de pedagogisch medewerkers 
op de hoogte zijn van de inhoud van het beleidsplan: 'Jottum! Kinderdagverblijf Ede' van april 
2012. Op tafel liggen bijvoorbeeld andere soorten beleg dan je normaal gesproken op 
kinderdagverblijven ziet: rauwkost, eieren, vlees zonder toegevoegde stoffen, honing in plaats van 
chocoladepasta etc. De beroepskracht kon goed uitleggen waarom er is gekozen voor deze soorten 
beleg. De kinderen zijn er duidelijk aan gewend om andere dingen op brood te doen. 
  
  
Emotionele veiligheid 
  
Uit het veldinstrument: 'Beroepskrachten reageren op signalen van de baby door zelf ook geluidjes 

te maken, aan te raken en emoties te laten zien. Zij lokken dit contact ook uit bij baby's (sensitief-

responsief). Tijdens contactmomenten is hun aandacht minimaal de helft van de tijd gericht op de 

baby'.  
  
In de praktijk: De beroepskrachten zitten op de grond, zodat de baby's en dreumesen gemakkelijk 
contact met hen kunnen maken. Je ziet de kinderen dan ook vaak naar hen toe kruipen of lopen. 
De pedagogisch medewerkers hebben veel lichamelijk contact, bijvoorbeeld door even samen te 
oefenen met lopen, tijdens het troosten en op schoot. Ze lokken reacties ook uit door de baby's te 
kietelen. Voorbeelden: De beroepskracht wil gaan voorlezen en lokt de kinderen door te zeggen: 
'Komen jullie allemaal hier zitten op het grote kussen? Dat is gezellig!' In het boekje van Dikkie Dik 
komt een spin voor. De beroepskracht zegt: 'De spin komt naar beneden en gaat kriebelen, 
kriebelen .... (de pedagogisch medewerker kietelt de kinderen)'. 
Als een kind een beetje huilt, trekt de beroepskracht hem op schoot: 'Heb je je zeer gedaan? 
Kusje?'. Ze leidt hem af door te zeggen: 'Was je met de telefoon aan het spelen? Wie was je aan 
het bellen, papa of mama?' 
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Persoonlijke competentie 
  
Uit het pedagogisch veldinstrument: 'De beroepskrachten herkennen de signalen van individuele 

kinderen, kunnen deze signalen correct interpreteren en sluiten hier tijdig en adequaat op aan. Het 

kind voelt zich gezien en begrepen'. 
 
In de praktijk: Tegen een kind dat huilt, zegt de pedagogisch medewerker: 'Wat is er aan de hand 
... (naam kind)? Had je een botsing? Wil je een kusje erop?' 
Eén van de kinderen is verlegen omdat de toezichthouder in de ruimte zit. Hij durft niet langs haar 
te lopen. De beroepskracht ziet het en zegt: 'Zullen we het even samen doen?' Ze pakt het kind bij 
de hand en loopt er langs. 
Een meisje botst met een stoel op wieltjes net iets te hard tegen de tafel. Het doet een beetje zeer 
en ze staat op het punt om te gaan huilen. Ze wrijft in haar oogjes. De beroepskracht leidt haar af 
door te zeggen: 'Waar is ... (naam kind)?' Het meisje haalt haar handen van de ogen af. 
 
Sociale competentie 
 
Uit het veldinstrument: 'De beroepskrachten dragen actief bij aan een positieve groepssfeer door 

grapjes te maken, behulpzaam te zijn, gerichtheid op alle kinderen, aandacht en zorg voor 

individuele kinderen'. 
  
In de praktijk: Bijna alle kinderen willen ei op brood. Ze mogen zelf ei en kaas erop leggen, maar 
schillen is te lastig: 'Ei schillen doe ik zelf, want de schaal gaat moeilijk los'. De pedagogisch 
medewerker is zo druk aan het schillen dat ze zelf niet aan eten toe komt: 'Ik heb nog niet eens 
een broodje voor mijzelf kunnen smeren'. 
De sfeer wordt positief beïnvloed door behulpzaamheid, grapjes, maar ook door het uitdelen van 
complimenten aan individuele kinderen: '... wat knap van jou! Je hebt het al goed gedaan!' (zelf 
gesmeerd). Een kind merkt op dat er een nieuwe eisnijder op tafel staat: 'Ja, die was kapot. Dat 
heb je goed onthouden!' Iemand heeft een nieuwe gekocht'. 
'Wil je zijn haren kammen? Dat is mooi!' 
  
  
Normen en waarden 
 
Uit het veldinstrument: 'Afspraken, regels en omgangsvormen worden besproken en toegelicht. 'Zo 

doen wij dat hier [...]'. 
 
Praktijkvoorbeelden: Kinderen mogen niet hard met een wandelwagentje door de binnenruimte 
lopen: 'Zachtjes, zachtjes .... uitkijken voor ... (naam ander kind)'. Als een van de kinderen een 
grote stoel op wieltjes voor zich uitduwt: 'Kom maar ... (naam kind), laat de stoel maar staan'. 
De peuters mogen zelf met een plastic mesje boter en beleg op brood smeren: 'We smeren met de 
mesjes; geen mesjes aflikken!' Een kind verslikt zich: 'Je hebt een te grote hap in je mond 
gedaan'. 
Het is niet de bedoeling dat kinderen door elkaar heen praten: 'Even wachten met praten, want 
anders versta ik ... niet'. 
De afspraak is dat kinderen niet tijdens het eten naar het toilet gaan. Als een meisje toch zegt dat 
ze naar de WC moet: 'Je bent net naar de WC geweest. Kun je het nog even ophouden? Echt niet? 
Een volgende keer echt proberen om het op te houden'. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (verstuurd op 5 juni 2014 en ontvangen op 11 juni 2014) 
• Pedagogisch beleidsplan (Jottum! Kinderdagverblijf Ede van april 2012) 
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Personeel en groepen 

 
  
Verklaring omtrent het gedrag 

 
Op deze locatie zijn geen nieuwe personeelsleden in dienst gekomen. Om te bekijken of in het 
kader van de continuescreening nieuwe verklaringen omtrent het gedrag zijn aangevraagd, heeft 
de toezichthouder verklaringen van vier medewerkers ingezien. Alle verklaringen waren van 
november en december 2013 en dus actueel. 
 
Passende beroepskwalificatie 

 
Aangezien op deze locatie geen nieuwe personeelsleden in dienst zijn gekomen, heeft de 
toezichthouder de diploma's niet bekeken. 
 
Beroepskracht-kindratio 

 
Op de dag van de inspectie was de beroepskracht-kindratio in orde: 
• In babygroep 'Zus' werden 9 kinderen opgevangen door drie beroepskrachten en in babygroep 

'Jet' 11 kinderen door 2 beroepskrachten. 
• In peutergroep 'Does' zaten 14 kinderen en 2 beroepskrachten aan tafel en in peutergroep 'Ot 

& Sien' 6 kinderen en 1 beroepskracht. 
Na bestudering van de kindaanwezigheidslijsten en het personeelsrooster van week 20 is gebleken 
dat in die week ook voldoende beroepskrachten aanwezig waren in verhouding tot het aantal 
kinderen en de leeftijd van die kinderen. 
 
Opvang in groepen 

 
Er zijn 4 stamgroepen: 
• 2 babygroepen, Jet en Zus, voor 9 kinderen van 0 tot 2 jaar. 
• 2 peutergroepen, Does en Ot & Sien, voor 14 kinderen van 2 tot 4 jaar. 
 
 
Gebruikte bronnen: 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de teamco&ouml;rdinator en 
de manager op personeelsgebied) 

• Interview anderen (gesproken met pedagogisch medewerkers op alle groepen) 
• Observaties (in alle groepen) 
• Verklaringen omtrent het gedrag (van vier pedagogisch medewerkers) 
• Presentielijsten 
• Personeelsrooster 
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Veiligheid en gezondheid 

 
Binnen dit domein is alleen gekeken naar de meldcode kindermishandeling en het vierogenbeleid 
met de bijbehorende maatregelen. 
 
Voor wat betreft de meldcode is er bekeken of de versie van juli 2013 in gebruik is genomen, of er 
een regionale sociale kaart aan toegevoegd is en of de beroepskrachten geïnformeerd zijn over de 
inhoud van de meldcode. 
 
Met betrekking tot het vierogenbeleid is onderzocht of de leden van de oudercommissie advies 
hebben kunnen uitbrengen over de voorgestelde maatregelen en of deze maatregelen ook in de 
praktijk zijn gebracht. 
  
Meldcode kindermishandeling 

 
De meldcode die tot nu toe in gebruik is, dateert van december 2011. De nieuwste versie is echter 
van juli 2013. Medewerkers hebben in september 2013 een mailbericht ontvangen waarin wordt 
gewezen op de nieuwe meldcode, maar als bijlage is een oude versie meegestuurd. 
  
  
Overleg en overreding 
Er is overleg en overreding toegepast om de houder de gelegenheid te geven de laatste versie van 
de meldcode kindermishandeling te downloaden en er een regionale sociale kaart aan toe te 
voegen. Hiervoor heeft de houder 10 dagen de tijd gekregen. Binnen de afgesproken termijn heeft 
de houder de versie van juli 2013 naar de toezichthouder gemaild, inclusief sociale kaart.  
  
Implementatie nieuwe meldcode 
De termijn voor overleg en overreding is niet lang genoeg om de nieuwe meldcode te 
implementeren. Eén van de inspectie-items is: 'De houder bevordert de kennis en het gebruik van 
de meldcode'. De houder moet hier in de komende tijd, onder andere tijdens een teamoverleg, 
aandacht aan besteden. 
 
  
  
 
Op basis hiervan is geconstateerd dat aan de volgende voorwaarde(n) niet is voldaan: 
 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

 
Vierogenprincipe 

 
De maatregelen die in het kader van het vierogenbeleid zijn getroffen, staan op papier. De praktijk 
komt overeen met de theorie, zo blijkt uit observatie en gesprekken tijdens de inspectie. De leden 
van de oudercommissie hebben advies kunnen uitbrengen over de uitvoering van het 
vierogenbeleid, aldus het ouderraadslid dat de vragen beantwoord heeft. 
 
Gebruikte bronnen: 
• Vragenlijst oudercommissie (verstuurd op 5 juni 2014 en ontvangen op 11 juni 2014) 

• 
Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (gesproken met de teamco&ouml;rdinator en 
de manager op personeelsgebied) 

• Interview anderen (gesproken met pedagogisch medewerkers op alle groepen) 
• Meldcode kindermishandeling (van december 2011) 
• Pedagogisch beleidsplan (Jottum! Kinderdagverblijf Ede van april 2012) 
Document: Vierogenprincipe bij Jottum! Kinderdagverblijf 
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Inspectie-items 

 

Pedagogisch klimaat 

Pedagogische praktijk 

De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
persoonlijke competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van 
sociale competentie te komen. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. 
(art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit 
kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 
 

Personeel en groepen 

Verklaring omtrent het gedrag 

De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum 
exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. 
(art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang 
van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang 
van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. 
(art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Passende beroepskwalificatie 

Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie 
zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. 
(art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Beroepskracht-kindratio 

De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige 
kinderen in de groep bedraagt ten minste:  
- 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar;  
- 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar;  
- 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar;  
- 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar.  
Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten 
berekend met de rekentool op www.rijksoverheid.nl. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Minstens de helft van het aantal vereiste beroepskrachten wordt ingezet wanneer er tijdelijk wordt 
afgeweken van de beroepskracht-kindratio. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 10 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

Opvang in groepen 

De opvang vindt plaats in stamgroepen. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 

De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 

kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen)   
OF 
De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 
1 jaar. 
(art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
 

Veiligheid en gezondheid 

Meldcode kindermishandeling 

De houder heeft een meldcode kindermishandeling vastgesteld welke voldoet aan de beschreven 
eisen. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2a Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen) 

De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
(art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 

Vierogenprincipe 

De houder organiseert de opvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in 
opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 3 Besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 
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Gegevens voorziening 

Opvanggegevens 
Naam voorziening : Jottum! Kinderdagverblijf 
Website : http://www.jottumkinderdagverblijf.nl 
Aantal kindplaatsen : 48 
Gesubsidieerde voorschoolse educatie : Nee 
 

Gegevens houder 

Naam houder : Jottum! Kinderdagverblijf 
Adres houder : Mondriaanstraat 18 
Postcode en plaats : 6717SB EDE GLD 
Website : www.jottumkinderdagverblijf.nl 
KvK nummer : 09110233 
 
 

Gegevens toezicht 

Gegevens toezichthouder (GGD) 

Naam GGD : Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden 
Adres : Postbus 5364 
Postcode en plaats : 6802EJ ARNHEM 
Telefoonnummer : 0800-8446000 
Onderzoek uitgevoerd door :  Miriam Rogmans 

 
Gegevens opdrachtgever (gemeente) 

Naam gemeente : EDE 
Adres : Postbus 9022 
Postcode en plaats : 6710HK EDE GLD 
 

Planning 

Datum inspectie : 05-06-2014 
Opstellen concept inspectierapport : 13-06-2014 
Zienswijze houder : 19-06-2014 
Vaststelling inspectierapport : 20-06-2014 
Verzenden inspectierapport naar houder 
en oudercommissie 

: 20-06-2014 

Verzenden inspectierapport naar 
gemeente 

: 20-06-2014 

Openbaar maken inspectierapport : 27-06-2014 
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Definitief inspectierapport dagopvang regulier onderzoek 05-06-2014 
Jottum! Kinderdagverblijf te EDE GLD 

Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum 

 
De zienswijze betreft een reactie van de houder op de inhoud van het inspectierapport. 
 

Geachte mevrouw Rogmans, 
  
Graag willen wij gebruik maken van een zienswijze. 
  
Deze zienswijze heeft betrekking op het punt "De houder bevordert de kennis en het gebruik van 
de meldcode" (art 1.51a Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 
  
Wij, Jottum! Kinderdagverblijf, hanteren de nieuwe versie van juli 2013. 
Alle mederwerk(st)ers hebben deze versie met Sociale kaart per mail ontvangen om deze goed 
door te nemen en op alle groepen is er een exemplaar aanwezig zodat zij gelijk kunnen 
raadplegen en handelen, de versie juli 2103 en Sociale kaart zijn persoonlijk met uitleg 
overhandigt aan de aanwezige Pedagogische medewerksters. 
Tijdens de eerst volgende teamvergadering wordt dit onderwerp besproken. Met vriendelijke 
groet, 
Jottum! Kinderdagverblijf 
  
Dewi de Ruiter 
  

 
 
 

 


