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Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. (SPEL). Het
vormt, naast de financiële jaarrekening, de inhoudelijke verslaglegging van de
bijzondere voorziening die geboden wordt door SPEL. Hiermee willen we verantwoording
afleggen aan ouders, subsidiegevers, vrijwilligers, donateurs en externe partners.
Na een korte beschrijving van missie, doelgroep, aard van de peuterspeelzaal en de
samenwerking met ouders, worden de activiteiten van het bestuur en de medewerkers
beschreven. Vervolgens komen de externe contacten, de daadwerkelijke bezetting en de
huisvesting aan de orde. In de laatste paragraaf vindt u de zakelijke gegevens.

1. Het werk en de aanpak
Missie
De Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o. (SPEL) streeft ernaar om kinderen met
een achterstand en/of beperking op het gebied van motoriek, zintuiglijke ontwikkeling,
taalspraak-ontwikkeling of gezondheid een veilige plek te bieden waar ze tot hun recht
kunnen komen. Op peuterspeelzaal ’t Opstapje krijgen deze kinderen in een kleine groep
en onder begeleiding van een groot aantal leidsters per groep een aangepast aanbod en
optimale kansen op ontwikkeling door:
1. - Het stimuleren van de brede ontwikkeling van de peuter, met extra aandacht
voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De samenhang tussen de sociaalemotionele, de cognitieve, de motorische en de taalspraakontwikkeling is
uitgangspunt.
2 - Het bieden van de mogelijkheid om behandeling (fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie) in het aanbod te integreren.
Doelgroep
Van alle kinderen tussen de 2 en 4 jaar die een peuterspeelzaal bezoeken, zijn er altijd
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben om zich naar vermogen te ontwikkelen.
Deze kinderen kunnen zich onvoldoende ontwikkelen aan het aanbod op de reguliere
peuterspeelzalen. In Lelystad en omgeving kunnen deze kinderen terecht bij ’t Opstapje.
Onderstaande criteria vormen onafhankelijk van elkaar een indicatie hiervoor:
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 de algemene
dagelijkse levensverrichtingen (ADL), 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.
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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.
Andere dan hierboven genoemde beperkingen kunnen zijn: allergie, reumatische
aandoeningen, onvoldoende conditie bijv. t.g.v. prematuriteit, verminderde longof hartfunctie of epilepsie.

De aard van de peuterspeelzaal
’t Opstapje is een therapeutische peuterspeelzaal. De vermelding Extra in de naam SPEL
duidt op het niveau en de intensiteit van begeleiding.
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.
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. 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.
Voor deze kinderen geldt dat zij meerdere therapievormen nodig hebben. In dat geval is
het therapeutisch en pedagogisch handelen op de peutergroep ingebed in en een
onderdeel van de kinderrevalidatiebehandeling.
Groepen bestaan uit 8, incidenteel 9 kinderen en worden begeleid 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.
Kinderen die een plek hebben gekregen via Welzijn komen meestal 2 dagdelen per week.
Voor kinderen die een plek hebben gekregen via Revalidatie wordt het aantal dagdelen
verruimd naar 2 dagen als het kind dit aankan. Dit heeft voor deze kinderen de voorkeur
omdat er dan ruimte is voor meerdere therapiemomenten op een dag en er toch
voldoende tijd over blijft voor vrij spel. Het is immers dit vrije (door de leidsters
gevolgde) spel, waar de peuters zich door ontwikkelen. Bij het bezoeken van twee
dagdelen zijn ze bovendien te weinig in de groep. Ze kunnen dan ook onvoldoende
profiteren van de gezamenlijke leerzame groepsactiviteiten. Bovenstaande impliceert
wel, dat de peuters dan ook tussen de middag op ’t Opstapje verblijven. Ze eten dan
met de leidsters en kunnen ook gaan slapen.
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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. We
zoeken naar een balans tussen de manier waarop ouders hun kind willen opvoeden en
stimuleren en waarop we dat op de peuterspeelzaal doen.
SPEL probeert nadrukkelijk de ouderbetrokkenheid te bevorderen door de maandelijkse
koffieochtenden en –middagen en door de nieuwsbrief. Tijdens één van deze
bijeenkomsten zijn de ouders o.a. geïnformeerd over Kaleidoscoop en de toepassing
hiervan op de werkwijze in de groep. De koffieochtenden en –middagen geven ouders de
kans elkaar en de oudervertegenwoordiger in het bestuur en/of de leidsters te spreken.
Bovendien is er dan de mogelijkheid om het eigen kind te zien spelen via het beeld op
het scherm in de pantry en de vandaaruit bestuurbare draaibare camera (met geluid).
Een individuele ouder kan ook op afspraak gebruik maken van deze mogelijkheid om het
kind ongestoord te volgen en te bespreken.
Aan de ouders is ook in 2016 weer de cursus “Nederlands ondersteund met Gebaren”
aangeboden.

2. Bestuur / bedrijfsvoering
Het Bestuur bestaat uit 6 leden, waaronder een oudervertegenwoordiging, en heeft in
2016 zeven keer vergaderd. Het Dagelijks Bestuur, bestaande uit een voorzitter, een
penningmeester en een secretaris bereidde de algemene bestuursvergaderingen voor.
Het bestuur hanteert een instruerend bestuursmodel en is gericht op hoofdlijnen. De
taken en verantwoordelijkheden van bestuur en medewerkers zijn schriftelijk
vastgelegd. De acties en de daarvoor verantwoordelijke personen zijn in een
jaarplanning weggezet.
In 2016 heeft het bestuur de volgende projecten aangestuurd:
1. De afronding van de renovatie van de buitenruimte: het doel van de renovatie was het
creëren van een veilige buitenplaats met veel stimulerende elementen voor peuters met
een achterstand in hun ontwikkeling. In april 2016 is de buitenruimte feestelijk
geopend door twee medewerkers van het eerste uur.
2. In de eerste maanden van 2016 is het pedagogisch beleidsplan volledig herzien. In de
bestuursvergadering van april is deze vastgesteld.
3. Het verzuimprotocol en het protocol “omgaan met ongewenste omgangsvormen” zijn
aangepast en in de bestuursvergadering vastgesteld.
4. In 2016 zijn er vanuit het bestuur en met de partners verkennende gesprekken
gevoerd over de mogelijkheden van uitbreiding van de openstelling. Door de
woensdagmiddag toe te voegen zou de wachtlijst weggewerkt kunnen worden en zou voor
enkele kinderen die dit nodig hebben uitbreiding van het aantal dagdelen plaats kunnen
vinden. Omdat de wachtlijst aan het eind van 2016 weggewerkt was en er af en toe een
open plek is, is de uitbreiding van de openstelling voorlopig even op de lange baan
geschoven.
5. De website is herzien en wordt regelmatig van de nieuwste documenten voorzien.
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Inspectie door de toezichthouder
Op 24 oktober werd ’t Opstapje onaangekondigd bezocht door de GGD Flevoland in het
kader van de inspectie op het peuterspeelzaalwerk. Er werd met de aanwezige
beroepskrachten gesproken, er werden observaties uitgevoerd en de documenten
werden bekeken. Na toezending van de regionale sociale kaart behorend bij de meldcode
kindermishandeling kon de inspecteur vaststellen dat alle wettelijk vereiste documenten
aanwezig waren. Het definitief inspectierapport ontvingen we in december. Hierin wordt
met positieve bewoordingen gesproken over de pedagogische praktijk op de speelzaal.

3. Medewerkers en vrijwilligers
Beroepskrachten
De begeleiding en ondersteuning van de peuters werd uitgevoerd door een team van vier
vaste leidsters aangevuld met stagiaires en vrijwilligers. Bij ziekte of afwezigheid van
een leidster werd een beroep gedaan op een vaste invalster.
Vanwege ziekte is de coördinator vanaf maart uitgevallen. In eerste instantie heeft één
van de vaste leidsters de taken kunnen waarnemen. Vanaf september is een vervangend
coördinator van buiten aangetrokken. Deze vervangend coördinator met ruime ervaring
in het peuterspeelzaalwerk is ingewerkt door de leidsters en is wekelijks begeleid door
één van de bestuursleden. De gaten in de bezetting zijn opgevangen door de extra inzet
van alle leidsters, een invalkracht en een stagiair. In 2016 kwam de stagiair vanuit de
opleiding HBO Pedagogiek.
Professionalisering
Na anderhalf jaar van studie en praktijkopdrachten hebben de leidsters de opleiding
Kaleidoscoop succesvol afgerond. Het was een feestelijke diplomering waarbij ook het
bestuur was vertegenwoordigd. Ook dit jaar hebben alle teamleden weer de BHVtraining gevolgd. Twee leidsters hebben een cursusdag Sherborne bijgewoond.
De leidsters zijn op de werkvloer geschoold in het werken met een elektronisch
kinddossier door de medewerkers van de Trappenberg.
Vrijwilligers
Naast de 4 beroepskrachten maken we gebruik van vrijwilligers op de groep. Dankzij hun
inzet zijn we in staat om de ontwikkeling van de peuters optimaal te stimuleren. We
konden ons ook in 2016 verheugen in een grote inzet van 8 vrijwilligers. Als dank voor
deze inzet en om de onderlinge betrokkenheid te vergroten is er ook dit jaar weer een
vrijwilligersuitje georganiseerd. De reis ging naar Urk, waar we o.a. een rondleiding
kregen. Traditiegetrouw hadden we in december een kerstdiner met medewerkers,
vrijwilligers en bestuursleden.
Het team heeft aangegeven dat er behoefte is aan nieuwe aanwas van vrijwilligers. Eén
van de medewerkers heeft daarom samen met een bestuurslid op 22 september op de
vrijwilligersmarkt gestaan met een stand van SPEL. Hoewel er wel interesse was, heeft
dit tot op heden nog niet geresulteerd in daadwerkelijke inzet van nieuwe vrijwilligers.
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4. Externe relaties
Samenwerking met De Klimboom
Met de professionals van de Klimboom is veelvuldig en structureel overleg geweest over
de optimale begeleiding van de individuele kinderen in de groep. In onderling overleg
worden de activiteiten gepland en georganiseerd, zodanig dat de brede ontwikkeling van
de peuters het beste wordt gestimuleerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van elkaars
expertise.
Daarnaast was er overleg over het gezamenlijk functioneren binnen “Het Lelyblad”.
Samenwerking met Revalidatiecentrum De Trappenberg (onderdeel van Merem
behandelcentra)
De samenwerking met de professionals van de Trappenberg is gericht geweest op het
gezamenlijk mogelijk maken van een effectieve behandeling van de peuters.
Er waren overlegmomenten op bestuurlijk niveau, maar ook overlegmomenten over de
communicatie en samenwerking op de werkvloer tussen de locatiemanager van de
Trappenberg en de coördinator van SPEL.
Samenwerking met landelijke organisaties en expertisecentra gericht op kinderen
met zintuiglijke beperkingen (o.a. Kentalis en Visio)
In voorkomende gevallen zijn er contacten met deze organisaties en expertisecentra,
zodat de begeleiding op elkaar wordt afgestemd.
Gemeente Lelystad.
De gemeente Lelystad is voor SPEL een belangrijke en betrouwbare partner. Zonder de
subsidie vanuit de gemeente zou deze belangrijke specifieke voorziening voor een groot
deel van de peuters niet binnen handbereik liggen. SPEL heeft de wethouder uitgenodigd
voor de officiële opening van de buitenruimte, maar zij kon zich hiervoor niet vrijmaken.
Samenwerking met GO! Kinderopvang/Muizefant
Met de GO! Kinderopvang vindt er afstemming plaats via het platform van het
peuterspeelzaal overleg. Bovendien is er jaarlijks overleg tussen de coördinator van GO!
Kinderopvang en het bestuur van SPEL. Tussen de Muizefant en ’t Opstapje is
regelmatig contact over plaatsing van peuters. Wanneer er na een eerste gesprek
twijfel is over de geschiktheid van het aanbod op ’t Opstapje, kijken we samen met de
coördinator van Go! Kinderopvang wat de meest passende plek is voor dit kind.
PR
In de diverse gezondheidscentra, wijkcentra en fitnesscentra zijn de folders van SPEL
aangevuld waar nodig.
Klachten-/geschillencommissie
In 2016 is geen enkele klacht ingediend bij de klachtencommissie. En ook bij de
landelijke geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn er tegen onze
organisatie geen geschillen ingediend.
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5. Bezetting.
In 2016 hebben 40 kinderen geprofiteerd van de voorzieningen van SPEL in en om
peuterspeelzaal ’t Opstapje (26 vanuit Welzijn en 14 vanuit Revalidatie). Deze kinderen
waren twee, drie of vier dagdelen (en soms tijdelijk 1 dagdeel) aanwezig. Twee kinderen
van een TPG-plek hebben op woensdagochtend extra de peuterspeelzaal kunnen
bezoeken.
Om na te kunnen gaan of de subsidie van de Gemeente Lelystad aan SPEL ten behoeve
van 26 kindplaatsen kan worden gehandhaafd, moet worden uitgerekend of de
bezettingsgraad 90 % bedraagt. 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. In 2016 zijn de
beschikbare plekken bijna continue bezet geweest. Als een kind afscheid had genomen,
stond de nieuwe instromer al weer te wachten. Een enkele keer zat er een paar weken
tussen. Als er nog geen TPG-plek beschikbaar was, werd waar mogelijk alvast gestart op
één van de andere dagdelen. Zesentwintig kindplaatsen (14 voor welzijn en 12 voor
revalidatie) houdt in werkelijkheid een groter aantal dagdelen in, omdat de meeste
revalidatiekinderen hele dagen aanwezig zijn. Als een kind een hele dag aanwezig is,
wordt uitgegaan van 2,5 dagdeel omdat de voorziening immers ook tussen de middag
geboden wordt. 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. Dat betekent dat het aantal van 26 kindplaatsen overeenkomt met een van 76
dagdelen per week Dat is dus aanmerkelijk meer dan de 52 dagdelen waarvoor plaatssubsidie van de Gemeente Lelystad wordt verkregen.
Uit de maandelijks presentieoverzichten blijkt de bezettingsgraad van 90% ruimschoots
te zijn behaald. Gemiddeld werd ’t Opstapje per maand door 23 kinderen bezocht voor
gemiddeld meer dan 3 dagdelen. Het aantal bezette dagdelen komt dan uit op minimaal
69 per week. Dit is meer dan de 56 gesubsidieerde dagdelen. Als bij de berekening zou
worden uitgegaan van een openstelling van 76 dagdelen, is ook de bezettingsgraad
groter dan 90%.

6. Huisvesting.
In 2016 zijn de laatste kleine werkzaamheden aan de buitenruimte verricht en is deze
officieel geopend door twee medewerkers van het eerste uur.
In de zomervakantie is de speelzaal van binnen helemaal geschilderd.
Ook heeft het bestuur zich georiënteerd op de mogelijkheid voor het plaatsen van
zonnepanelen op het dak van het pand. Wanneer dit haalbaar en wenselijk blijkt zal dit
in 2017 tot een uitvoeringsplan leiden.

SPEL – Verslag over 2016

8

7. Zakelijke gegevens.
Stichting Peuterspeelzaal Extra Lelystad e.o.

Postadres

Beukenhof 214
8212 EE Lelystad
E-mail : spel.lelystad@gmail.com

Bezoekadres

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

Website

www.spellelystad.nl

Kamer van Koophandel

39 09 21 46

Bank

NL84 INGB 0001298987

Bestuur

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Dhr. B. T. Karreman
Mevr. E. Gommer-van Dijk
Dhr. E. van de Beek
Mevr. M. G. E. Appelman-Kreuzen
R.J. Dijkstra
Mevr. K. de Beer

Klachtencommissie

Lid
Lid
Lid

Mevr. Y. de Beer
Dhr. J. H. M. Hoedemaker
Mevr. D. Meijen

Coördinator

SPEL – Verslag over 2016

Mevr. M. H. Mols
wnd Mevr. G. Hoekman
1-6-2016 Mevr. H. van Wezep
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