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Het werk en de aanpak.
Missie.
De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. – SPEL - streeft ernaar om kinderen
die vanwege hun achterstand en/of handicap op het gebied van motoriek, zintuiglijke
ontwikkeling of taalspraak-ontwikkeling dan wel om gezondheidsredenen niet kunnen
deelnemen aan regulier peuterspeelzaalwerk of daar niet tot hun recht komen, een eigen
peuterspeelzaal te bieden met een aangepast aanbod. Die peuterspeelzaal is ’t Opstapje
en het aangepaste aanbod bestaat uit drie onderdelen:
1. 2 3 -

Het stimuleren van de ontwikkeling van de peuter, waarbij de sociaal-emotionele
ontwikkeling extra aandacht heeft.
Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie) in het aanbod te integreren.
Het bieden van ruimte aan ouders om elkaar te ontmoeten en te profiteren van
de deskundigheid van andere ouders en van professionals.

Toelatingscriteria.
Voorwaarde voor plaatsing is dat het kind op een reguliere peuterspeelzaal onvoldoende
tot zijn of haar recht zal komen en dat SPEL juist aan dit kind de mogelijkheid kan
bieden om hem of haar op speelse wijze en in een veilige omgeving te stimuleren in de
ontwikkeling.
Onderstaande criteria geven onafhankelijk van elkaar een indicatie voor ’t Opstapje:
1-

Het kind heeft een motorische achterstand of beperking, die geleid heeft of
aanleiding geeft tot een indicatie fysiotherapie.

2-

Het kind heeft een achterstand of beperking op het gebied van het dagelijks
handelen en/of ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen), die geleid heeft
of aanleiding geeft tot een indicatie ergotherapie.

3-

Het kind heeft een achterstand of beperking op het gebied van spraak en/of
taal, die geleid heeft of aanleiding is tot een indicatie logopedie.

4-

Het kind heeft een zintuiglijke beperking: visueel, auditief of bij voorbeeld
tactiel.

5-

Op verwijzing van huisarts of specialist bij op medische redenen gestoelde
belemmeringen om deel te kunnen nemen aan een reguliere speelzaal dan wel
afwijzing door de laatste op basis van het gesignaleerde probleem.
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Andere dan hierboven genoemde beperkingen zouden bij voorbeeld kunnen zijn:
allergie, reumatische aandoeningen, onvoldoende conditie bijv. t.g.v.
prematuriteit, verminderde long- of hartfunctie of epilepsie.
De coördinator van SPEL zal steeds de vraag voor plaatsing separaat toetsen – zo nodig
in overleg met het Bestuur - op haalbaarheid, zowel voor het kind als voor de
medewerkers.
Daarnaast is het een voorwaarde dat het kind een kalenderleeftijd heeft tussen de 24
en 47 maanden.
Voor kinderen jonger dan 24 maanden is slechts in bijzondere omstandigheden plaatsing
mogelijk. Er is dan een specifiek bestuursbesluit vereist.
Contra-indicatie voor ’t Opstapje is sociaal-emotionele problematiek als primair
probleem; voor deze kinderen is andere opvang beschikbaar in Lelystad.

Aard van de peuterspeelzaal.
’t Opstapje is een therapeutische peuterspeelzaal.
’t Opstapje is opgezet voor peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar, die vanwege een
medische reden niet terecht kunnen of niet tot hun recht komen op een reguliere
peuterspeelzaal. De toelating vindt plaats op basis van de aangegeven toelatingscriteria.
Om haar doelstellingen te verwezenlijken werkt ’t Opstapje nauw samen met bij het kind
betrokken derden, zoals behandelend artsen en/of paramedici en instellingen zoals
Revalidatiecentrum De Trappenberg, Bartimeüs, Visio en Kentalis.
Voor kinderen met een primair gedragsprobleem heeft de SKL ‘De Muizefant’ opgezet.
’t Opstapje voldoet aan de gemeentelijke verordening “Kwaliteitsregels
peuterspeelzalen Lelystad” (2006), met ambitieniveau 2, hetgeen staat voor “spelen,
ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen”. ’t Opstapje wil dit minimaal
bieden.
De vermelding Extra in de naam SPEL duidt op het niveau en de intensiteit van
begeleiding.
De groepen bestaan uit 8, incidenteel 9 kinderen en worden begeleid door de
coördinator met een pedagogisch medewerker of door twee pedagogisch
medewerksters met een deskundige vrijwilliger en mogelijk nog een stagiaire. Per groep
is er zo veel mogelijk een vaste samenstelling van begeleiders.
Er wordt gewerkt met individuele stimuleringsplannen en voor bepaalde situaties is de
wijze van handelen vastgelegd in protocollen.
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Een indicatie van een arts of een indicatie voor kinderfysiotherapie, ergotherapie of
logopedie of de genoemde criteria onder punt 4 en 5, zijn voorwaarde voor plaatsing op
een plek Welzijn. Of plaatsing inderdaad mogelijk is, wordt bepaald door de coördinator
in overleg met de ouders.
De paramedische behandeling wordt verzorgd door de behandelend therapeut en kan in
principe plaats vinden in of rondom de tijd dat het kind de peuterspeelzaal bezoekt. De
behandelend therapeut adviseert over de begeleiding op de peuterspeelzaal.
Op indicatie van de kinderrevalidatiearts kan een kind in aanmerking komen voor een
plaats Revalidatie. In dat geval is het therapeutisch en pedagogisch handelen op de
peutergroep ingebed in en een onderdeel van de kinderrevalidatiebehandeling.
In bijzondere situaties kunnen peutertjes jonger dan 2 jaar na indicatie van de
revalidatiearts worden toegelaten; deze peuters vallen buiten het gemeentelijk
gesubsidieerde peuterspeelzaalwerk.
Ook kunnen peuters de peuterspeelzaal bezoeken met een AWBZ indicatie zintuiglijk
gehandicapten (Kentalis).

Het aanbod van peuterspeelzaal ’t Opstapje.
Het aanbod van de peuterspeelzaal bestaat uit drie kernelementen :
 stimuleren van de ontwikkeling van de peuter in brede zin, met veel aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling;
 integratie van de behandeling door paramedici binnen het peuterspeelzaalwerk;
 afstemming met ouders over de ontwikkeling van het kind.
De manier waarop SPEL inhoud geeft aan het opvangen van en werken met de peuters is
in detail verwoord in het Pedagogisch beleidsplan, zoals dat is vastgesteld in 2011. Het
plan is opgenomen op en te downloaden van www.spellelystad.nl
Voor de peuters Welzijn kent SPEL opvang gedurende twee dagdelen per week. Voor
peuters Revalidatie kan de opvang bestaan uit twee dagen per week of in de opvang van
tweedagdelen per week .

Ouders.
De betrokkenheid van ouders bij wat er op de peuterspeelzaal gebeurt is van groot
belang. Thuis kan niet zonder de informatie van de peuterspeelzaal, de leiding heeft de
informatie van de ouders nodig zodat de aanpak op elkaar kan worden afgestemd. SPEL
probeert nadrukkelijk de ouderbetrokkenheid te bevorderen door koffieochtenden en –
middagen en door de nieuwsbrief.
De koffieochtenden en –middagen in de pantry in de eerste week van de maand, geven
ouders de kans elkaar en de oudervertegenwoordiger in het bestuur en/of de leidsters
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te spreken. Het beeld op het scherm in de pantry, via de vandaaruit bestuurbare
draaibare camera (met geluid) maakt het mogelijk om ieder kind goed te zien spelen.
Een individuele ouder kan ook op een ander moment op afspraak met de leiding, de
therapeute of de orthopedagoge van De Trappenberg gebruik maken van deze
mogelijkheid om het kind ongestoord te volgen en te bespreken.
Alle ouders hebben in mei en juni een cursus Nederlands met Gebaren aangeboden
gekregen vanuit De Trappenberg. Daarnaast is een ouderavond gehouden over de
mogelijkheden van vervolgonderwijs na peuterspeelzaal ‘t Opstapje.
In 2013 is de nieuwsbriefzeven keer uitgegeven. De nieuwsbrief informeert over de
activiteiten en bijvoorbeeld ook over aan te leren gebaren van Nederlands met Gebaren.
Boekenpret.
Boekenpret, een leesbevorderingsproject voor de allerjongsten, is een voorbeeld van
hoe ouders en kinderen en leiding samenwerken in het stimuleren van de interesse voor
(prenten-) boeken en in het zo verbreden van de taalontwikkeling.
De bibliotheek stelt een wisselende collectie prentenboeken, passend bij thema’s, ter
beschikking. De peuterspeelzaal richt hiermee steeds een rijke voorleesomgeving in, de
leiding leest deze op interactieve wijze voor, waardoor de kinderen intensief betrokken
raken bij het onderwerp. Dit onderwerp wordt concreet uitgebeeld in spel of in andere
werkvormen. De thema boeken gaan mee naar huis, zodat ouders thuis ook de boekjes
kunnen bekijken en voorlezen.
Dit project is in ’t Opstapje uitgebreid met de logeeraap, dit jaar aangeschaft. De
logeeraap komt beurtelings bij ieder kind een week logeren, met een door het kind
uitgekozen boek en een schriftje om de ervaringen met boek en aap in op te schrijven.
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Bestuur / bedrijfsvoering.
Het Bestuur heeft in 2013 elf keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur heeft de
vergaderingen steeds in een voorafgaande bespreking voorbereid.
Begin januari heeft de heer F. Wedding de overdracht van het penningmeesterschap
afgerond en is de heer E. van de Beek als penningmeester aan de slag gegaan.
Het Bestuur heeft in februari helaas afscheid moeten nemen van mevrouw I. Kreuter.
Zij kon naar haar oordeel te weinig tijd vrijmaken voor SPEL.
In de laatste vergadering voor de zomervakantie heeft de heer G. Polman aangegeven
uiterlijk aan het eind van het jaar te willen aftreden als secretaris. Hij is dan acht jaar
secretaris geweest en acht het een goed moment voor SPEL om met een nieuwe
secretaris verder te gaan.
In het jaarverslag 2012 is al aangegeven dat het Bestuur eind 2012 heeft besloten om
het reilen en zeilen van SPEL te laten analyseren door een extern bureau. Dat besluit
heeft in het voorjaar van 2013 geleid tot een rapportage over het functioneren van het
Bestuur, de medewerkers en de vrijwilligers van SPEL. Het gevoel van het Bestuur, dat
het niet allemaal even vlot en gemakkelijk verliep, is in de rapportage onderbouwd. De
grote betrokkenheid van het Bestuur maakt de rol van Bestuur en medewerkers niet
steeds helder en consistent. Het gevolg is dat verantwoordelijkheden in de praktijk
door elkaar lopen en een heldere lijn van werken niet altijd duidelijk is. Ook blijkt de
door het Bestuur en de medewerkers zo goed bedoelde opvang van de langdurig door
ziekte afwezige coördinator een forse werkdruk te hebben opgeleverd en de goede
onderlinge wisselwerking te hebben beperkt. Ter verbetering is een plan van aanpak
opgesteld om voor het Bestuur tot een instruerend bestuursmodel te komen en de
verantwoordelijkheden en taken van Bestuur en medewerkers duidelijk vast te leggen.
Als basis voor het beoogde functioneren is een ruwe opzet voor een Visie op doel en
werkwijze van SPEL geformuleerd. De doorwerking in de praktijk wordt voor de
coördinator en voor de medewerkers gefaciliteerd door externe coaching. De realisatie
van de plannen is medio 2013 begonnen en er is een jaar voor uitgetrokken.
Per maart heeft SPEL zich aangesloten bij de MO groep.
Het contact met de ouders en van de ouders onderling heeft een impuls gekregen met
het beschikbaar komen van de mogelijkheid van een video observatie van de groep. Op
het beeldscherm in de pantry is het doen en laten van een groep in detail te volgen.
Uiterst informatief en leerzaam. Het bezoek aan de koffieochtenden blijft desondanks
wat wisselend. Het behandelen van specifieke thema´s slaat wel aan, maar ook daarbij is
de betrokkenheid wisselend.
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Medewerkers en vrijwilligers.
De waarnemend coördinator heeft tot medio mei haar bijzondere taken vervuld. Daarna
zijn die taken weer over genomen door de Coördinator, die per april weer volledig aan
het werk kon.
Er is in 2013 één stagiaire werkzaam geweest bij ’t Opstapje ( ROC Friese Poort, SAW
3e jaars, niveau 4). In september zijn van dit instituut twee nieuwe stagiaires gestart,
een tweede-(niveau 3) en een derdejaars (niveau 4) .
Aan opleidingen is tijd besteed aan BHV, Reanimatie, EHBO, eetproblematieken,
sondevoeding en het begeleiden van stagiaires. Ook het gebruik van Nederlands met
Gebaren is opnieuw geoefend met vrijwilligers en medewerkers, onder leiding van de
logopediste van De Trappenberg.
Medewerkers en vrijwilligers – inclusief de leden van het Bestuur - hebben de
werkzaamheden na de zomervakantie gestart met een op ontspanning gerichte
bijeenkomst en hebben op een avond voor Kerst het jaar met een gezellig etentje
afgesloten.
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Externe relaties.
Samenwerking met De Klimboom.
Op het vlak van de therapeutisch inbreng is de samenwerking met De Klimboom
eigenlijk zo vanzelfsprekend, dat daarvoor amper tijd besteed is in bestuurlijk overleg.
Het merendeel van de aan overleg bestede tijd is in 2013 dan ook gericht geweest op
het functioneren binnen het gebouw Lelyblad en dan in het bijzonder op
huisvestingsperikelen.
Samenwerking met Revalidatiecentrum De Trappenberg (onderdeel van Merem
behandelcentra).
In het kader van de samenwerking met De Trappenberg is diverse malen overleg
geweest over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. Ook de manier van
samenwerken is daarbij aan de orde geweest.
Gerichte aandacht blijft nodig op het vlak van de onderlinge communicatie en de
samenwerking op de werkvloer.
Er is volledige eensgezindheid bij SPEL en De Trappenberg om een goede en
effectieve behandeling van de peuters als primair uitgangspunt en doel te hanteren
en zich daarvoor gezamenlijk in te spannen.
Afspraken zijn gemaakt om het overleg over bestuurlijke en praktische zaken te
scheiden en met regelmaat de gang van zaken te evalueren.
Samenwerking met Kentalis.
Er zijn in 2013 nauwelijks contacten geweest met Kentalis.
Gemeente Lelystad.
Doordat bij de Gemeente Lelystad een nieuwe beleidsmedewerker het werkveld van de
peuterspeelzalen aan het verkennen is, zijn de inhoudelijke contacten met de Gemeente
Lelystad in 2013 beperkt geweest. Wel is uit het overleg gebleken, dat de
onduidelijkheden voor de nabije toekomst erg groot zijn. Veel veranderingen worden
primair op hoofdlijnen aangekondigd, maar de feitelijke inhoud en betekenis is dan nog
allerminst bekend.
SSGL.
Met de aankoop door de Klimboom van het gebouw Lelyblad van SSGL (Stichting
Samenwerkende Gezondheidscentra Lelystad) zijn de contacten met SSGL tot een
einde gekomen.
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PR
Op de informatiemarkt op 10 december was SPEL vertegenwoordigd met een kraam in
de ‘voorschool’.
In maart hebben alle gebruikers van Kwelder 2 meegedaan aan de ’Open dag van de Zorg’
met een stand in de Atolplaza.
De peuterspeelzaal stond open voor bezoekers.
Op de ‘beursvloer’ van de gemeente Lelystad in november werden weer waardevolle
contacten opgedaan.
Klachtencommissie.
Tot ons genoegen heeft de klachtencommissie in 2013 opnieuw niet in actie hoeven
komen. Er werd geen enkele klacht bij haar ingediend.
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Bezetting.
’t Opstapje kent kindplaatsen Welzijn en kindplaatsen Revalidatie.
De 14 kindplaatsen Welzijn worden ingenomen door peuters met een directe verwijzing
van huisarts of specialist of een indirecte via een indicatie voor fysiotherapie,
ergotherapie of logopedie of een andere reden die een medische achtergrond heeft.
Voor deze plaatsen dragen de ouders / verzorgers financieel bij via een
inkomensafhankelijke bijdrage en de Gemeente Lelystad via een algemene
plaatssubsidie en een bijzondere bijdrage voor het therapeutisch aanbod.
De 12 kindplaatsen Revalidatie worden ingezet op indicatie van de revalidatiearts van De
Trappenberg. Voor deze kindplaatsen betaalt De Trappenberg - behoudens de
plaatssubsidie van de Gemeente Lelystad – de ondersteuning per kindplaats.
Een kindplaats wordt als bezet beschouwd als voor die kindplaats een
plaatsingsovereenkomst is aangegaan. Zo’n plaatsingsovereenkomst wordt afgesloten
met de ouders of verzorgers van de peuter (Welzijn) of met een organisatie, zoals in
het geval van de Trappenberg voor de kindplaatsen Revalidatie.
Bij Welzijn gaat de plaatsingsovereenkomst in op de dag, dat de peuter op ’t Opstapje
wordt geplaatst en loopt door tot het einde van de maand waarin de peuter vertrekt of
over gaat naar Revalidatie. In die periode geldt de plaats dus als bezet. Ouders /
verzorgers betalen in die periode een inkomensafhankelijke bijdrage naar gelang het
aantal dagdelen, dat de peuter op ’t Opstapje verblijft.
De samenwerkingsovereenkomst met De Trappenberg is te beschouwen als een
plaatsingsovereenkomst voor de betrokken kindplaatsen Revalidatie en betreft een
volledig jaar.
Voor het bepalen van de bezetting van deze plaatsen geldt de duur van de toewijzing van
de dagdelen aan een kind.
Het uitrekenen van de bezettingsgraad van ’t Opstapje is in de eerste plaats nodig om
na te kunnen gaan of de plaatssubsidie van de Gemeente Lelystad aan SPEL volledig kan
worden gehandhaafd. Daarvoor moet de bezettingsgraad tenminste 90 % bedragen.
SPEL heeft voor 26 kindplaatsen plaatssubsidie aangevraagd, 14 voor Welzijn en 12 voor
Revalidatie. Een kindplaats komt voor de berekening van de bezettingsgraad overeen
met een verblijf van 2 dagdelen per week op ’t Opstapje. De 26 kindplaatsen komen dus
overeen met 52 dagdelen per week. Nu maakt de dag van de week uit hoeveel dagdelen
er op die dag kunnen worden benut. In de praktijk kan dat in de loop van de tijd nogal
verschillen. Vandaar dat voor de berekening van de bezettingsgraad van een theoretisch
bezetting wordt uitgegaan.
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Theoretisch bezetting in dagdelen per dag bij 52 dagdelen per week.
Welzijn
dag
morgen
Maandag
3
Dinsdag
3
Woensdag 4
Donderdag 3
Vrijdag
3
Per week

middag
3
3
3
3

totaal
6
6
4
6
6
28

Revalidatie
morgen middag
3
2
3
2
4
3
2
3
2

W+R
totaal
5
5
4
5
5
24

11
11
8
11
11
52

De maximale bezetting is te berekenen door per dag het aantal keer voorkomen in 2013
te vermenigvuldigen met de theoretische bezetting.

Theoretisch bezetting per jaar op basis van het aantal van de werkdagen in 2013 maal
de bezetting van Welzijn en Revalidatie per dag.
Dag

Aantal dagen open

Bezetting W+R /dag

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
totalen

43
45
46
45
45
224

11
11
8
11
11
52

Bezetting W+R /
jaar
473
495
368
495
495
2326

Het aantal in 2013 feitelijk bezette dagdelen bedraagt volgens de registratie 3183,5
dagdelen.
De bezettingsgraad voor de 52 door de Gemeente Lelystad ondersteunde dagdelen is
daarmee te berekenen op 136,9 %. Dat is ruim boven de minimaal vereiste 90 % en de
plaatssubsidie is derhalve volledig toe te kennen.
Dat de bezettingsgraad voor de gesubsidieerde plaatsen zo hoog is, komt doordat een
aantal kindplaatsen meer dagdelen kent. Al jarenlang is er de afspraak dat als een
peuter op basis van therapeutische overwegingen gebaat is bij een bezoek aan ’t
Opstapje van meer dan twee dagdelen per week, dat dan het aantal dagdelen voor de
betrokken peuter wordt verruimd.
Voor acht kindplaatsen Revalidatie geldt voorts een andere benadering van de therapie.
De Trappenberg heeft namelijk uit therapeutische overwegingen een duidelijke
voorkeur voor het opvangen van peuters gedurende de dag. De peuters kunnen dan
meer en gerichter verdeeld over de dag therapie krijgen. Het impliceert wel, dat de
peuters dan ook tussen de middag op ’t Opstapje verblijven. De peuters eten dan en
kunnen ook gaan slapen. Dit programma is minder geschikt voor de jongste peuters.
Vandaar dat er ook vier kindplaatsen blijven van twee dagdelen.
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In 2012 is in gebouw Lelyblad een op deze aanpak gebaseerde ruimte gerealiseerd en is
met deze aanpak gestart.
De opvang van peuters is daarmee aanzienlijk verruimd. De 14 plaatsen Welzijn komen
overeen met 28 dagdelen per week, de 4 plaatsen Revalidatie van 2 dagdelen leiden tot
8 dagdelen opvang per week en de 8 plaatsen Revalidatie van 2 dagen per week komen bij
5 dagdelen per week op in totaal 40 dagdelen. In totaal bedraagt de opvang dan 76
dagdelen. Dat is dus aanmerkelijk meer dan de 52 dagdelen waarvoor plaatssubsidie van
de Gemeente Lelystad wordt verkregen.
De werkelijke bezettingsgraad bij het beschikbaar stellen van 76 dagdelen opvang is
voor de bedrijfsvoering van ’t Opstapje uiteraard ook van belang. Ook hier eerst een
berekening van het maximaal aantal dagdelen op basis van de theoretische verdeling van
het aantal dagdelen Welzijn en Revalidatie per week

Bezetting in dagdelen per jaar op basis van het aantal van de werkdagen in 2013 maal de
theoretische bezetting van Welzijn en Revalidatie in dagdelen per dag.

Dag

Aantal
dagen
open

Bezetting
Welzijn
in dd/week

Bezetting
Revalidatie
in dd/week

Bezetting
W+R / jaar

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

43
45
46
45
45

6
6
4
6
6

11
11
4
11
11

731
765
368
765
765

totalen

224

28

48

3394

De werkelijke bezetting bedroeg in 2013 3183,5 dagdelen. Gerekend naar de maximale
bezetting van 3394 dagdelen is de bezettingsgraad derhalve 93,8 %. Die
bezettingsgraad is bijna 3 % hoger dan in 2012, maar nog wel duidelijk lager dan in de
jaren daarvoor.
In onderstaande figuur is het verloop van de bezettingsgraad over het jaar
weergegeven.
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In het voorjaar loopt de bezettingsgraad snel op vanaf de in het najaar van 2012 fors
gedaalde waarden.
Bij Welzijn daalt de bezettingsgraad tussen mei en augustus fors, maar stijgt na de
zomervakantie weer snel. De gemiddelde bezettingsgraad over 2013 bedraagt 106,3 %.
Bij Revalidatie zet de groei in de bezettingsgraad door tot augustus om daarna tot
oktober vrij snel te dalen en vervolgens vrijwel constant te blijven. De gemiddelde
bezettingsgraad over 2013 bedraagt 86,5 %.
In 2013 blijkt de afwezigheid bij Welzijn 15,0 % te zijn geweest en bij Revalidatie 17,7
%. Dat is iets lager dan in 2012 ( W 18,4 % en R 18,6%).
De afwezigheid van peuters in aantal dagdelen naar reden van afwezigheid is
aangegeven onderstaande tabel.
Welzijn
bezette plaatsen
kinderen afwezig
afwezig door
afwezig door
afwezig door
afwezig door

bezoek aan dokter
ziekte
vakantie
overige redenen

Revalidatie

aantal dd
1331
200

%

%

15,0

aantal dd
1852,5
328

9
68
42
81

4,5
34.0
21.0
40,5

25,5
112,5
119,5
70,5

7,8
34,3
36,4
21,5

17,7

Daarbij zij opgemerkt, dat de gegevens van Revalidatie deels zijn geschat. Het blijkt 41
keer te zijn voorgekomen, dat een peuter een halve dag afwezig is geweest. Daarbij is
evenwel niet vermeld wat de reden van afwezigheid was. Bekend is dat het 24 van de 41
keer een peuter betrof, die veel moeite had te wennen aan een verblijf gedurende de
dag. Dat valt onder ‘overige redenen’. Van de resterende 17 keer is aangenomen dat de
peuter ’s morgens aanwezig is geweest. Het is aannemelijk, dat ‘vakantie’ dan geen reden
van afwezigheid zal zijn geweest. Op basis van de verhoudingen zonder verrekening van
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de afwezigheid gedurende een halve dag zijn deze 17 keer verdeeld over de andere
rubrieken.
In 2013 zijn er bij ’t Opstapje 24 peuters bij Welzijn en 14 bij Revalidatie geweest. Het
gaat daarbij om 34 verschillende peuters. 2 peuters zijn gelijktijdig bij Welzijn en bij
Revalidatie geweest en 2 zijn van Welzijn in de loop van het jaar naar Revalidatie
gegaan.
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Huisvesting.
Er is veel tijd en energie besteed aan het bestendigen van de huisvesting.
In mei is de aankoop van het gebouw Lelyblad van SSGL door de Klimboom gerealiseerd.
SPEL en De Trappenberg huren voortaan ruimte van de Klimboom.
SPEL heeft daarbij afgezien van het contineren van het huren van de vroegere speelzaal
onder de voorwaarde dat de Klimboom zich zal inspannen om ruimte voor SPEL te
realiseren als dat in de toekomst nodig zou blijken te zijn.
De Klimboom heeft de vrijkomende ruimte opnieuw ingericht en het gebouw aangepast
naar een hedendaagse uitstraling. Al met al een hele verbetering.
Aan het begin van het jaar is in de zaal van ’t Opstapje een observatie via een
videocamera gerealiseerd waardoor op een scherm in de pantry het gebeuren op de zaal
in detail kan worden gevolgd. De beelden zijn alleen momentaan te bekijken. Het
systeem vervangt in de vorige zaal gebruikte manier van directe observatie door een
raam dat beelden in één richting door laat.
Besloten is om in het voorjaar van 2014 aan de slag te gaan met plannen voor de
herinrichting van de buitenruimte.
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Zakelijke gegevens.
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o.

Postadres

tot 1 maart 2014
Oostrandpark 5
8212 AN Lelystad
E : spel.lelystad@gmail.com
Vanaf 1 maart 2014
Beukenhof 214
8212 EE Lelystad

Bezoekadres

Peuterspeelzaal ’t Opstapje
Kwelder 2
8224 CN Lelystad
T: 0320 22 44 01
E : spel1lelystad@hetnet.nl

Website

www.spellelystad.nl

Kamer van Koophandel

39 09 21 46

Bank

Ing - 12 98 98 7

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid

B T Karreman
G K R Polman
E van de Beek
mw M G E Appelman
mw B van den Brink - Spaan
R J Dijkstra
mw H J E Kreuter

Klachtencommissie

Lid
Lid
Lid

mw Y de Beer
J H M Hoedemaker
mw D Meijen

Coördinator
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