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JAARVERSLAG 2020
Dit is het jaarverslag 2020 van Oink!. Inmiddels het derde jaar in het bestaan van
de Peuteropvang nadat Oink! in 2018 een zelfstandige Stichting werd.
Helaas werd ook voor Oink! 2020 gekenmerkt door het Corona virus. Vanaf half
maart was er sprake van een gedwongen sluiting met alleen noodopvang voor
peuters van wie de ouders in een cruciaal beroep werkzaam waren, of peuters in
een kwetsbare thuissituatie. Toen we vanaf 11 mei de deuren van de Oink! locaties
weer open mochten zetten voor alle peuters, ging dit gepaard met veel aanvullende
maatregelen die nog steeds van kracht zijn. Gelukkig heeft dit in het dagelijks werk
geen invloed op het aanbod dat we de peuters kunnen bieden bij Oink!.
De contacten met ouders verlopen wel heel anders, waardoor er minder nabij en
intensief contact is met ouders over het welbevinden van hun kind. Dit wordt door
pedagogisch medewerkers en ouders als een gemis ervaren. Maar we leren steeds
beter omgaan met de situatie, waardoor we in de tweede periode van sluiting vanaf
half december meer kinderen en ouders hebben kunnen bedienen met opvang bij
Oink! en activiteiten voor thuis. Het team pedagogisch medewerkers van Oink! zet
zich hier met passie voor in. Iets waar we trots op zijn!
Ondanks het nadrukkelijk aanwezig zijn van het Coronavirus proberen we ook
zaken waar mogelijk door te laten gaan. Hierbij de highlights.

PR en communicatie
De waarden, pedagogische uitgangspunten en werkwijzen die de kern van het pedagogisch
beleid van Oink! vormen zijn uitgewerkt tot het Oink! model.

Ook in 2020 zijn we actief geweest in het uitdragen van het Oink model. Hoe geven we
inhoud aan de kernwaarden, spelen voor later, thuis van huis, leren wie je bent en steuntje
in de rug. In alles wat we vertellen over Oink! leggen we een link naar één of meerdere van
deze kernwaarden, en andere elementen uit het Oink! model.
Dit doen we naar ouders, maar ook naar samenwerkingspartners. We maken hierbij actief
gebruik van de website; www.oink.nl, de Facebook pagina met bijbehorende locatiegroepen
en LinkedIn. In de periodes van sluiting van de Oink! locaties werden er bijna dagelijks
berichten via Facebook gedeeld om ouders van ideeën voor activiteiten te voorzien die ze
thuis met hun kinderen konden doen.
Ook zijn er pakketten bij alle ouders thuisbezorgd met materialen voor activiteiten.
Daarnaast hebben ouders in 2020 driemaal een digitale nieuwsbrief ontvangen.
In september heeft Oink! samen met de 2 andere aanbieders voor peuteropvang in
Smallingerland het keurmerk Peuterspelen van wethouder Felix van Beek in ontvangst
mogen nemen. Met het keurmerk worden de voordelen van Peuterspelen in beeld gebracht
en worden ouders voorgesteld aan de aanbieders binnen de gemeente. Op deze manier
hebben ouders alle argumenten in huis om een bewuste keuze te maken voor de opvang
van hun kind.

Oink! is er trots op om onderdeel van dit Keurmerk te zijn, het laat zien dat wij een
kwalitatief hoog aanbod verzorgen.
Het begint bij Peuterspelen. Dat is de tekst die je onder het keurmerk vindt. Dat is nogal
een uitspraak. Maar die staat er niet voor niets, want Peuterspelen vormt een belangrijke
basis in de ontwikkeling van kinderen.
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Veranderende wet- en regelgeving
Vanaf 1 augustus 2020 hebben peuters met een VVE indicatie, afgegeven door de JGZ
verpleegkundige van het consultatiebureau recht op een aanbod van 16 uur vanaf 2,5 jaar.
Voorheen was dat minimaal 10 uur, bij Oink! 4 dagdelen, vanaf 3 jaar.
Bij Oink! is er voor gekozen om deze kinderen samen met de reguliere kinderen 4 dagdelen
per week op te vangen op dagdelen van 3 uur. Eenmaal per week bezoeken alleen de VVE
kinderen een dagdeel van 4 uur, waarbij aan het einde van de ochtend een broodmaaltijd
met de kinderen wordt gegeten. Op deze manier heeft de wijziging in de wet- en
regelgeving VVE het minste invloed op het bestaande reguliere aanbod. Kinderen worden
nog steeds in gemengde groepen opgevangen, waarbij ze kunnen leren van elkaar. Eén
dagdeel per week kunnen VVE kinderen een specifiek op hun ontwikkeling gericht aanbod
ontvangen.
In januari 2020 zijn 3 locaties gestart met het lange dagdeel voor de VVE kinderen, in de
loop van 2020 zijn daar nog 4 locaties bijgekomen. Op een locatie moeten minimaal 5
kinderen met een VVE indicatie zijn die gebruik gaan maken van het aanbod van 16 uur.
Zijn er minder dan 5 kinderen, dan worden deze kinderen (deels) opgevangen op een
andere Oink! locatie.

Kwaliteit
Een van de middelen om de kwaliteit van het aanbod van Oink! op een hoog niveau te
houden is continue (bij)scholing van pedagogisch medewerkers. Nieuwe medewerkers
worden geschoold in de methode Piramide, hiermee halen zij tevens hun VVE certificaat.
In 2020 zijn 4 nieuwe medewerkers weer gestart met deze training, die ze in 2021 zullen
afronden. Alle andere medewerkers die op 31 december 2020 in dienst van Oink! waren
voldoen al aan de opleidingseisen inclusief VVE. Alle pedagogisch medewerkers van
Oink! hebben zich in de praktijk verder bekwaamd in het werken met het kindvolgsyteem
KIJK!. Hierin wordt ten eerste gekeken naar welbevinden en betrokkenheid van kinderen.
Een basisvoorwaarde die voor peuters goed moet zijn om te kunnen groeien in hun
ontwikkeling. Binnen KIJK! wordt de totale ontwikkeling van een kind gevolgd. Het is een
webbased programma wat de digitale mogelijkheden vergroot.
Begin 2020 hebben de pedagogisch medewerkers het certificaat van de training
Gezonde Kinderopvang ontvangen. Iedere locatie heeft nu in zijn pedagogisch beleid
beschreven hoe zij invulling geven aan onderwerpen als gezonde leefstijl, gezonde
voeding, bewegen, media gebruik en rookvrije kinderopvang. Onderdeel hiervan zijn ook
activiteiten voor ouders rondom dit thema. Door Corona is daar in 2020 niet op grote
schaal uitvoering aan gegeven. Zodra dit wel weer kan zal dit opgepakt worden. Op 26
februari heeft wethouder Piet de Ruiter op de Oink! locatie de Krullevaar het bordje voor
de rookvrije generatie opgehangen, waarmee alle Oink! locaties zichtbaar maken dat ze
rookvrij zijn.

Oink! maakt ook gebruik van en werkt samen met de pedagoog, de coach op de werkvloer
en de VVE oudercoördinator van M.O.S. Zij vormen een wezenlijke schakel in de
zorgstructuur en borging van de kwaliteit.

Ouderbetrokkenheid
Oink! hecht veel waarde aan ouderbetrokkenheid, naast het betrekken van ouders
bij de ontwikkeling van hun peuter zijn er ook formele organen actief waarin ouders
participeren.
De centrale oudercommissie is in 2020 tweemaal bijeen geweest om een advies uit
te brengen over de wijzigingen in het pedagogisch beleidsplan en het nieuwe tarief
voor 2021.
Op locatie vindt 2 tot 3 maal per jaar overleg plaats met de lokale oudercommissie
over onderwerpen die spelen op de betreffende locatie.

Voorschool en IKC
Binnen Smallingerland is Oink! actief in de ontwikkelingen die gaande zijn
t.a.v. opvang en educatie van Jonge Kinderen. Samen met het onderwijs
verzorgd door PCBO Smallingerland e.o. en OPO Furore, - die sinds
1 januari 2019 samen de Holding Adenium vormen -, heeft Oink! een
intentieverklaring getekend om vorm te geven aan de samenwerking
tussen de Oink! locaties als voorschool met de basisscholen van de
Holding.
Een vervolg hierop is de vorming van een IKC (Integraal Kind Centrum), dat
op een aantal dorpen in Smallingerland (Rottevalle, Opeinde en Oudega)
en de twee Brede scholen in de Drait en de Wiken langzamerhand vorm
krijgt.

Vooruitblik
In 2021 zal samen met de gemeente Smallingerland en de andere aanbieders voor
Peuteropvang nagedacht worden over de invulling van de uren voor pedagogisch
beleid/coaching in het kader van VVE.
Vanaf 1 januari 2022 moet elke locatie per VVE doelgroepkind 10 uur pedagogische
beleid/coaching inzetten boven op de uren die in dit kader al verplicht zijn binnen de
wet IKK (wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang).
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