nieuwsbrief
VOOR OUDERS / VERZORGERS

jaargang 13 | juli 2016 | nr 1

1

Leerrecht (Ontwikkelrecht)
voor peuters
Goed nieuws voor de Arnhemse peuters
en hun ouders! De gemeente Arnhem
heeft acht ton uitgetrokken voor extra
educatieve opvang voor peuters. Vanaf
1 januari 2017 zullen peuters in Arnhem
i.p.v. 6 uur per week 12 uur naar het
peutercentrum kunnen gaan.
De gemeente wil dat alle peuters
hierdoor spelenderwijs goed worden
voorbereid op de basischool.
Alle ouders betalen een inkomensafhankelijke bijdrage. Voor de laagste
inkomensgroepen met een inkomen lager
dan € 18.177 zijn deze extra 6 uren gratis.
SPA heeft zich altijd hard gemaakt om
regelingen zo te maken dat alle peuters
daarvan kunnen profiteren. Maar ook
altijd het spelenderwijs ontwikkelen
benadrukt. Naast de uitbreiding van uren
is ook de plaatsingsleeftijd voor de

peuters verlaagd van 2,5 naar 2 jaar.
U heeft dit nieuws vorige week ook al via
de media kunnen vernemen. Er komt nog
een grote stedelijke pr-campagne om
ouders te informeren over de invoering
van het Ontwikkelrecht. De invoering van
het Ontwikkelrecht is een ontwikkeling
die in Arnhem al in het coalitieakkoord
2014 - 2018 ‘Met de stad’, gesloten
tussen de politieke partijen die in
Arnhem een coalitie zijn aangegaan,
was vastgelegd. SPA heeft dan ook in
haar beleid, o.a. met het huisvestingsbeleid, rekening gehouden met de
invoering daarvan. SPA zorgt er uiteraard
voor dat de organisatie op 1 januari 2017
klaar is om handen en voeten te geven
aan de invoering van het Ontwikkelrecht.
Wij houden u ouders en wachtlijstouders
op de hoogte.

De lunchopenstelling is een succes
Op verschillende peutercentra van SPA
is er het afgelopen jaar begonnen met
de lunchopenstelling. Het peutercentrum is dan tijdens lunchtijd open van
12.00 - 13.00 uur. Ouders geven hun
kind een lunchpakketje mee passend
in het gezonde voedingsbeleid.
Voor leuke tips verwijzen we ouders
naar de volgende website:
www.etenmetplezier.nl.
Het kind mag na het ochtend dagdeel
een uurtje langer blijven (tot 13.00 uur)
of komt een uurtje eerder (12.00 uur)
zodat het eerst kan eten met de andere

kinderen voordat het middagprogramma begint. Het uurtarief voor
deze lunchopenstelling is € 7,30
als ouders recht hebben op kinderopvang-toeslag en € 4,95 per lunchuur
als ouders gebruik maken van een
subsidieplaats.
Ook het komend jaar kunnen ouders
gebruik maken van de lunchopenstelling. Ook op de peutercentra waar nu
nog geen aanbod is maar waar wel
voldoende belangstelling is zullen wij
starten met de lunchopenstelling.
De peutercentra met een lunchopenstelling zijn: de Blokkendoos,
de Springplank, de Hobbel,
de Lapjeskat, de Wildebras,
de Karbonkel, de Karbonkel Plus,
de Schatkist, en na de zomervakantie
ook het Zandkasteel en de Calluna.
Wilt u meer weten over de lunchopenstelling vraag het dan aan de leidster.

Wij wensen u en uw
peuter een zonnige
zomervakantie!
Vakantierooster 2016 – 2017
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

23 juli t/m 4 september
22 t/m 30 oktober
24 december t/m 8 januari
25 februari t/m 5 maart
17 april
22 april t/m 7 mei
2e pinksterdag 5 juni
15 juli t/m 27 augustus

Protocol grensoverschrijdend gedrag
De gemeente Arnhem heeft met een aantal
organisaties in de kinderopvang afgesproken dat zij zich inspannen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.
SPA heeft daartoe een protocol opgesteld.
Met dit protocol, in het handelen en
middels haar beleid wil de Stichting Peutercentra Arnhem (SPA) grensoverschrijdend
gedrag voorkomen en indien nodig aanpakken. In het ‘Protocol grensoverschrijdend
gedrag en gedragsregels’ staat o.a.
beschreven hoe te handelen als grensoverschrijdend gedrag wordt vastgesteld.
In het kader van ons preventief beleid aangaande veiligheid, en om te zorgen dat de
peutercentra niet alleen een veilige plek zijn
maar dat ook blijven, vragen wij uw aandacht voor dit protocol. U kunt dit nalezen
op onze website www.spa-arnhem.nl.
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Omvorming Cliëntenraad tot Centrale Oudercommissie
Sinds de SPA (vanaf september 2014)
onder de Wet kinderopvang (Wko) valt is
het verplicht dat ieder peutercentrum een
oudercommissie heeft. De oudercommissie behartigt de belangen van ouders
en kinderen. Dat is nu ook wettelijk
geregeld. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissies is om
de kwaliteit van de educatieve opvang
te bewaken en te bevorderen, door
gevraagd en ongevraagd advies uit te
brengen aan de directeur bestuurder.
Op de meeste peutercentra zijn inmiddels
de oudercommissies ‘nieuwe stijl’
geïnstalleerd. Voordat de SPA onder de

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) viel functioneerde,
overeenkomstig zoals geregeld is in de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, er binnen de SPA een Cliëntenraad. We hebben de Cliëntenraad tot nu
toe gehandhaafd omdat we het een
belangrijk orgaan voor inspraak vonden en
vinden. Maar nu komen we, ook omdat
inmiddels bijna op alle peutercentra
oudercommissies zijn geïnstalleerd, tot
de conclusie dat een Cliëntenraad - ook
omdat de wettelijke basis is komen te
vervallen - niet meer past bij onze huidige
organisatie. De leden van de Cliëntenraad

hebben allen geen kind meer op het peutercentrum en kunnen conform het reglement
Cliëntenraad om die reden niet langer deel
uit maken van de Cliëntenraad. Op 17 maart
hebben wij in samenwerking met de Cliëntenraad en onder begeleiding van de Stichting Actief Ouderschap een avond voor alle
leden van de oudercommissies georganiseerd en gesproken over de omvorming tot
een Centrale Oudercommissie. De leden van
de oudercommissies vonden de omvorming
een goed initiatief en drie leden hebben zich
daarvoor aangemeld. De Cliëntenraad is
inmiddels omgevormd tot een Centrale
Oudercommissie (COC).

Open dag maart
2016
Net als vorige jaren, weer een succes!
108 ouders hebben naar aanleiding van
de open dag gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om hun peuter gratis in te
schrijven. Ook in de maanden daarna
mochten we ons verheugen in een
stijging van het aantal aanmeldingen
ten opzichte van de voorgaande jaren!

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag is onlangs uitgebracht
u kunt dit downloaden via onze
website: www.spa-arnhem.nl.

Oproep leden oudercommissies en bedankt
Ook als we binnen de SPA een Centrale Oudercommissie hebben blijft het een wettelijke
vereiste dat ieder peutercentrum een oudercommissie heeft. Naast de wettelijke verplichting vindt SPA het ook belangrijk dat er oudercommissies zijn. Het werk in een oudercommissie wordt door velen als leuk en afwisselend ervaren. Omdat de peuters na hun tijd op
het peutercentrum naar de basisschool gaan en ouders dan geen lid meer kunnen zijn van
de oudercommissie is er altijd wel enig verloop onder de leden van de bestaande oudercommissies. Wij nodigen u van harte uit uw eventuele belangstelling voor het werk in de
oudercommissie kenbaar te maken. Naast deze oproep willen wij ook alle ouders die
participeren in een van de oudercommissies bedanken voor hun inzet.
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