JAARVERSLAG

2019

Inleiding
In dit jaarverslag kijken we terug op de voornemens die wij bij SKN in het jaarplan van 2019
hebben opgenomen. Daarnaast nemen we ook andere belangrijke (niet geplande) activiteiten
door. 2019 was een mooi jaar! Het aantal benodigde kindplaatsen bleef groeien en daarmee ook
de personeelsbehoefte. Het aantal medewerkers nam nog meer toe. De toename was zodanig
dat er rond de zomer behoefte ontstond aan meer leidinggevende uren.
Ook de ontwikkelingen landelijk en regionaal volgden elkaar in rap tempo op. Voor 2020 is
duidelijk een keuze gemaakt voor consolidatie. Meer rust voor de medewerkers en voor
verankering van het nieuwe doorgevoerde beleid.
In dit compacte jaarverslag leest u meer over de activiteiten van SKN.
Karen Anne van Dorp (directeur)

Visie

Missie

De SKN benadert kinderen en ouders als individuen die

De SKN wil de beste kinderopvangorganisatie in de regio

het waard zijn om in te investeren. Zij stimuleert de

Noordoostpolder zijn. De SKN heeft aandacht voor zowel

ontwikkeling van kinderen vanuit de overtuiging dat elk

ouder als kind en biedt van de vroege ochtend tot de late

kind competent is en zichzelf kan ontwikkelen.

avond een vertrouwde, veilige omgeving waarin elk kind
zich op zijn eigen niveau en binnen zijn eigen mogelijk
heden kan ontwikkelen.

Kernwaarden
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• Sprankelend

We werken met plezier en met passie.

• Vernieuwend

We zijn op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en staan daar open voor.

		

We weten waar klanten behoefte aan hebben en spelen hier proactief op in.

• Betrouwbaar en zorgvuldig

Kinderen, ouders en medewerkers kunnen van ons op aan: we zeggen wat we

		

doen en we doen wat we zeggen.

• Deskundig

Onze medewerkers zijn vakbekwame en gedreven professionals.

Een samenvatting van de
activiteiten en resultaten
Algemeen
In 2019 is SKN de grootste en meest volledige aanbieder
van kinderopvang in de Noordoostpolder. Als enige
organisatie bieden wij alle vormen van kinderopvang.
Ook is SKN als aanbieder met de BSO locaties in alle
wijken van Emmeloord aanwezig. De gastouderopvang
heeft de hele polder als werkgebied.

Gezondheidsthema’s
In het strategisch Plan 2019 is het project Gezonde Kinder
opvang opgenomen. Tijdens het voorjaar zijn de gezond
heidsgegevens van de kinderen in de Noordoostpolder
geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een factsheet. Ook
zijn de wensen en behoeften van ouders en pedagogisch
medewerkers onderzocht. Dit alles heeft geresulteerd in
een keuze voor twee gezondheidsthema’s die verder zijn
uitgewerkt. Het betreft Gezonde Voeding en Bewegen.

Communicatieplan SKN

Social Media

Het communicatieplan heeft geleid tot een helder

SKN is zich ervan bewust dat sociale media een onlosma

beleid waarin alle medewerkers handvaten vinden in hun

kelijk onderdeel vormen van de huidige samenleving en

behoefte om informatie te delen, maar ook informatie te

de leefomgeving van kinderen, hun ouders, medewerkers

krijgen. Het doel van het beleid is een heldere en transpa

en andere belanghebbenden.

rante communicatie zowel intern als extern. Door middel
van een goede eenduidige communicatie willen we de

SKN zet berichtgeving op sociale media in met het doel

klanten en onze stakeholders een duidelijk beeld geven

positieve informatie te verspreiden over de activiteiten van

van SKN als kinderopvangorganisatie.

SKN. Wij zien de kansen die sociale media bieden om SKN
te profileren en om de communicatie met belanghebben
den toegankelijker en interactiever te maken.
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Pedagogisch beleidsmedewerker en
pedagogisch coaches
Sinds 2019 werken we met een pedagogisch beleidsmedewerker en twee pedagogisch coaches. De teamleiders
verzorgen de pedagogische coaching aan de individuele medewerkers en de teams. De pedagogisch coach fungeert
als spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De coach helpt medewerkers in het signaleren van
knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen met hen de coachingsbehoeften.
Zij begeleidt, coacht en stimuleert het ontwikkelproces van de medewerkers op pedagogisch gebied. De pedagogisch
beleidsmedewerker is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het pedagogisch beleid van de organisatie.

Klachten

Kindcentra

Net als in 2018, zijn er in 2019 geen klachten via de

Gemeenten, waaronder de gemeente Noordoostpolder,

Geschillencommissie bij SKN. Via de eigen klachten

streven naar kindcentra voor kinderen van 0-12 jaar, waarin

registratie werden in 2019 17 klachten geregistreerd.

kinderopvang en basisonderwijs samenkomen op één

De klachtenafhandeling verliep in alle gevallen binnen

plek. In de visie van de Vereniging Nederlandse Gemeen

de afgesproken termijn van twee weken en werd nage

ten wordt gesproken over het realiseren van een door

noeg in alle gevallen naar tevredenheid van de indieners

gaande ontwikkelingslijn.

opgelost. Het klachtenverslag 2019 wordt met de centrale
oudercommissie besproken.

Ook SKN is actief in de ontwikkeling van kindcentra in de
gemeente Noordoostpolder.

De klachten over het ruilen hebben ertoe geleid dat per
1 januari 2020 een nieuw beleid wordt gehanteerd.

In 2019 participeren wij in:

Klanten kunnen het hele jaar afwezigheidstegoed

•

Kindcentrum Espelervaart

opbouwen en inzetten. De reacties van klanten zijn tot nu

•

Kindcentrum de Erven

toe positief!

•

Kindcentrum de Zuidert

•

Kindcentrum de Triangel
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Werksoorten
Gastouderopvang
Om de gastouderopvang verder te professionaliseren
is aan alle gastouders die aangesloten zijn bij SKN een
e-learning traject aangeboden. De modules zijn gericht
op de ontwikkeling van het kind. Een aantal gastouders
hebben meerdere modules gevolgd. Ruim 10%. Daarnaast
heeft ongeveer 40% 1 module afgerond.

Ook is er een format voor een pedagogisch werkplan
ontwikkeld dat alle gastouders kunnen gebruiken voor
hun eigen opvangpraktijk. Het blijft moeilijk om bepaal
de gastouders te betrekken en te motiveren. Dit gegeven
nemen we mee in ons strategisch jaarplan 2021

Kinderdagopvang en
peuterspeelgroepen
In verband met de vraag naar kinderdagopvang heeft lo
catie de Kindertuin er een tweede babygroep bijgekregen.
Ook zijn het aantal plekken voor de peuterspeelgroepen
opgehoogd.

Naar aanleiding van de stijging van de wachtlijst zijn er
diverse locaties bezocht om onderzoek te doen naar
mogelijkheden tot uitbreiding. Vooral veel klanten uit
Emmelhage komen nu bij de locatie het Kinderplein in de
Erven. Ook is het knelpunt bij de gemeente aangekaart.
Vooralsnog komt er echter geen Voorzieningeneiland in
Emmelhage zodat ook SKN er nog geen kinderopvang
kan starten.
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Werksoorten
VVE
In mei 2019 is SKN gestart met het aanbieden van
een VVE programma bij peuterspeelgroep het
Bunderbos. Dit programma heet Startblokken.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is een programma
dat erop gericht is om onderwijs- of ontwikkelingsachter
stand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te vermin
deren. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start
maken aan het begin van de basisschool. Dat kan een
positief effect hebben op hun verdere schoolloopbaan.

VVE valt in twee delen uiteen:
1.

Voorschoolse educatie. Dit vindt plaats op de
peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf en richt
zich op peuters van 2 à 2,5 en 3 jaar. Dit valt onder de
verantwoordelijkheid van gemeenten.

2.

Vroegschoolse educatie. Dit vindt plaats op de
basisschool en is gericht op kleuters.

Ieder jaar activiteitenkalenders!

Buitenschoolse
opvang

Tussenschoolse
opvang

In het najaar zijn we gestart met de voorbereidingen van

De tussenschoolse opvang valt niet onder de Wet kinder

een bijzonder soort BSO. Atelier 40A. Die BSO wordt een

opvang maar onder de Wet op het primair onderwijs. Dat

BSO met bijzondere activiteiten en heeft tot doel (oude

betekent dat de verantwoordelijkheid voor het overblijven

re) kinderen een uitdagender aanbod te kunnen doen.

bij de scholen ligt. Een drietal Aves-scholen heeft de tus

Ook kunnen de wachtlijsten bij een aantal andere grotere

senschoolse opvang uitbesteed aan SKN.

BSO’s van SKN op deze manier ontlast worden. Er komt
een ruimte voor techniek/timmeren, een ruimte om te
chillen en op de Playstation te spelen en is er een grote
ruimte voor sport en spelactiviteiten en dans. Naast de
grote ruimte zijn twee kleine kleedkamers aanwezig.
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Medewerkers 2019
In december 2019 is een derde teamleider gestart
In december 2019 was er 45,3 fte in dienst
Het verzuimpercentage 2019 excl. WAZO/ZW 5,09

Gesprekkencyclus
In januari zijn we gestart met een nieuwe gesprekkencyclus. Deze cyclus kent de volgende gesprekken
1. Selectiegesprek met behulp van functiebeschrijving en competentieprofiel
2. Evaluatie inwerkperiode aan de hand van functiebeschrijving en competentieprofiel
3. Functioneringsgesprek (zie procedure en format)
4. Voortgangsgesprek (zie procedure en format)
5. Werkbegeleiding
Start Aysist
In januari zijn we gestart met het roosterprogramma Aysist waarbij medewerkers zelf hun werk, verlof en ziekteuren kunnen
registreren.

Deskundigheidsbevordering
•

Training gezonde kinderopvang

In het najaar van 2019 is een tweede coach (docent)

•

Babyspecialist

Gezonde Kinderopvang opgeleid. De scholing Een

19 pedagogisch medewerkers hebben met goed gevolg

Gezonde Start, onderdeel van Gezonde Kinderopvang, is

de opleiding tot babyspecialist afgerond!

gericht op deskundigheidsbevordering van alle medewer
kers in de kinderopvang 0 tot 12 jaar op het gebied van

•

Interactievaardigheden

gezonde leefstijl. De pedagogische basisdoelen uit de wet

Eén bemiddelingsmedewerkster heeft de scholing

op de Kwaliteit van de Kinderopvang zijn het vertrekpunt

Interactievaardigheden gevolgd.

van de scholing, evenals de interactievaardigheden. De
interactievaardigheden zijn de basis om de gezondheid

•

EHBO

van kinderen in de kinderopvang te kunnen bevorderen.

Alle medewerkers met een vast dienstverband zijn
geschoold en in het bezit van een geldig Kinder

Bij de scholing hoort een train-de-trainer waarin

EHBO-certificaat.

zogenoemde docenten Gezonde Kinderopvang worden
opgeleid om binnen hun eigen organisatie, aan de hand

•

BHV

van de scholing, pedagogisch medewerkers of gastouders

Alle medewerkers met een vast dienstverband zijn ge

te scholen op het gebied van gezonde leefstijl.

schoold en in het bezit van een geldig BHV-certificaat.

In 2019 heeft SKN stageplaatsen geboden
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aan mbo- en hbo-stagiaires.

Kindplaatsen Landelijk
Register Kinderopvang

Bestuur (per 31 december 2018)
Hille Nieuwdam (voorzitter)

(december 2019)

Meintje Jonker (secretaris)
Wilma Prins (penningmeester)

Aantal kindplaatsen kinderdagopvang – 94
Aantal kindplaatsen peuterspeelgroep - 48
Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang – 319
Aantal kindkopppelingen gastouderopvang - 178
Aantal scholen tussenschoolse opvang 3, ruim 500 kinderen
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