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JAARVERSLAG 2019
Dit is het jaarverslag 2019 van Oink!. In 2019 zijn we met Oink! verder gegaan op
de ingeslagen weg van 2018 toen Oink! een zelfstandige Stichting werd.
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.
In 2019 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 locatie groepen
en LinkedIn.

Het aantal digitale nieuwsbrieven die ouders ontvangen is in 2019 verhoogd naar
4 keer per jaar.
De PR medewerker van Oink! heeft voor haar afstudeeropdracht bij de opleiding
CMD van Stenden/NHL een animatie over de kernwaarden van Oink! gemaakt.
Deze animatie is op de website op de homepage toegevoegd.

Oink! animatie

Oink! zomeractie
Rond de zomervakantie hebben we een actie
gehouden waarbij peuters vanaf hun vakantieadres
een (ingekleurde) kaart van de Oink! knuffel konden
insturen om te vertellen waar ze waren en wat ze daar
beleefden.
De inzenders zijn beloond met een doosje stoepkrijt
van Oink!

Dag van het
Spelende Kind

Op 5 juni werd voor de 3e keer de dag van het Spelende Kind georganiseerd, met dit jaar als
thema Kunst.
In Brede school de Wiken hebben peuters van Oink! en kleuters van de beide basisscholen
overdag de mooiste kunstwerken gemaakt, die aan het einde van de middag in de vorm van
een tentoonstelling aan ouders en andere belangstellenden werden gepresenteerd.
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Eind 2019 is de Montessori groep gesloten. Deze is overgeheveld naar de locatie de Draitol.
Daarmee zijn er 13 locaties over.
Bij Oink! worden ook peuters met een VVE
indicatie opgevangen. Dit zijn kinderen die
een groter risico lopen op een achterstand
in met name hun taalontwikkeling.
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Veranderende weten regelgeving
Per 1 januari 2018 is de wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang ingevoerd.
Als gevolg hiervan is vanaf 2019 elke kinderopvangorganisatie verplicht een
pedagogisch beleidsmedewerker aan te stellen met uren gebaseerd op het aantal
locaties, en coaching van de pedagogisch medewerkers in te richten op basis van
aantal FTE’s.
Oink! heeft sinds 1 maart 2019 daarom een pedagogisch beleidsmedewerker
aangesteld, die ook de coaching van de pedagogisch medewerkers verzorgd. De
coaching is niet nieuw bij Oink!, in het kader van VVE gebeurt dit al sinds 2013.
In 2020 zullen er in de wetgeving in het kader van VVE ook een aantal wijzigingen
doorgevoerd worden. Peuters met een VVE indicatie, afgegeven door de JGZ
verpleegkundige van het consultatiebureau hebben dan recht op een aanbod van
16 uur vanaf 2,5 jaar. Nu was dat minimaal 10 uur, bij Oink! 4 dagdelen, vanaf 3 jaar.
Ter voorbereiding op deze verandering zijn er op 2 locaties van Oink! in 2019
pilots uitgevoerd. Op de Oink! locatie de Krullevaar konden kinderen met een VVE
indicatie een 5e dagdeel van 4 uur komen, waarbij er ook een educatieve maaltijd
werd aangeboden. Bij ’t Flinterke kwamen alle kinderen 4 dagdelen van 4 uur.
Na evaluatie van beide pilots heeft Oink! , in overleg met de gemeente
Smallingerland, ervoor gekozen de variant van de pilot op de Krullevaar voor alle
Oink! locaties te gaan invoeren. Daarbij moeten er op een locatie wel 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 2019 hebben 6 nieuwe en toekomstige medewerkers deze training weer met succes
afgelegd, twee van hen hebben tevens de taaltoets gehaald. Alle medewerkers die op
31 december 2019 in dienst van Oink! waren voldoen daarmee aan de opleidingseisen
inclusief VVE.
Alle pedagogisch medewerkers van Oink! zijn geschoold in een nieuw kindvolgsyteem
KIJK!. Dit nieuwe kindvolgsysteem past beter bij de visie van Oink!, waarbij ten eerste
gekeken wordt naar welbevinden en betrokkenheid van kinderen. Een basisvoorwaarde
die voor peuters goed moet zijn om te kunnen groeien in hun ontwikkeling. Ook wordt
binnen KIJK! de totale ontwikkeling van een kind gevolgd, en is het een webbased
programma wat de digitale mogelijkheden vergroot. Na 4 bijeenkomsten hebben de
Oink! medewerkers de training afgesloten met een certificaat.
Op gemeentelijk niveau is door Oink! meegewerkt aan een standaard overdrachtsformulier
en aanmeld route voor de basisschool. In 2019 is deze ingevoerd en wordt nu gebruikt
door alle voorschoolse voorzieningen en basisscholen in Smallingerland. Hiermee wordt
de doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar verder geborgd.
Tot slot is in 2019 in scholing aandacht besteed aan de Gezonde kinderopvang.
Hiervoor zijn twee scholingsbijeenkomsten georganiseerd door de trainer Gezonde
Kinderopvang. Pedagogisch medewerkers zijn daarin aan de slag gegaan met gezonde
leefstijl, gezonde voeding, bewegen, media gebruik en rookvrije kinderopvang. Iedere
locatie heeft een plan van aanpak gemaakt voor dit onderwerp, waarin is beschreven wat
er de komende tijd qua activiteiten gepland is mbt gezonde Kinderopvang. Ook wordt de
gezonde Kinderopvang opgenomen in het algemene pedagogisch beleidsplan van Oink!
en de pedagogische beleidsplannen van de locaties. Dit wordt in het eerste kwartaal van
2020 afgerond.
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 2019 eenmaal bijeen geweest om een advies uit te
brengen over het nieuwe tarief voor 2020.
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), wat
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 2020 zal de implementatie van de wijzigingen in het kader van VVE in het eerste half
jaar nog veel aandacht vragen.
Meer aanbod betekent een inzet van meer pedagogisch medewerkers, op de huidige
krappe arbeidsmarkt een uitdaging. Waarbij de invoering van de WAB een flexibele
inzet van pedagogisch medewerkers verder aan banden legt.
Alle Oink! locaties zullen als VVE locatie in het LRK register worden opgenomen. Voor
4 locaties in de buitendorpen Boornbergum, Opeinde, Oudega en Rottevalle, betekent
dit een opschaling van de eisen.
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