
 

  

 

  
Activiteitenverslag 2020 

#samenSKO 

 

Een jaar waarin we ons ambitieverhaal  gedeeld hebben met ouders, onderwijs, gemeente en 

andere betrokkenen. Zodat we blijven investeren in de kinderen in Oegstgeest.                              

In hun ervaringen, in hun ontwikkeling maar bovenal in hun geluk.                                                      

Dat doen we heel graag en daar zijn we trots op!  

 



 

 Stichting Kinderopvang Oegstgeest  zo vertrouwd en zoveel te beleven  

 

Wat een verrassend jaar was 2020. Laten we het maar positief verwoorden. Want er was 

genoeg dat tegenzat. Mondiaal en in Oegstgeest.  

In de eerste maanden van het jaar hebben we ons ambitieverhaal gedeeld met collega’s, 

ouders, de directeuren van de samenwerkende scholen, de beleidsambtenaren en is het 

voor andere geïnteresseerden toegankelijk gesteld via onze website. Het was een 

veelbelovende start van wat een mooi jaar beloofde te worden met inhoudelijke en 

letterlijke groei.  

Het was snel schakelen toen last minute bekend werd dat vanaf 16 maart de scholen en 

kinderopvang zouden sluiten. Dat had niemand in Nederland aan de start van het jaar 

kunnen bedenken. En nu raadplegen we de webpagina’s van de rijksoverheid en RIVM  

over covid19 bijna dagelijks. Binnen 72 uur hebben we samen met de gemeente 

Oegstgeest 24 uurs noodopvang opgezet, bemanden we 24/7 een noodnummer voor 

ouders die plots noodopvang in Oegstgeest nodig zouden hebben en was alles keurig in 

draaiboeken vastgelegd. Klaar om gebruikt te worden door de collega’s die zich in grote 

getalen hadden aangemeld voor diensten buiten onze ‘normale’ openingstijden. Het zegt 

iets over de saamhorigheid en betrokkenheid van alle medewerkers van SKO. Gelukkig is 

er minimaal gebruik gemaakt van opvang; slechts overdag in het weekend en nimmer in 

de avond / nacht. Want de situatie in ziekenhuizen en verpleeghuizen in onze regio bleef 

net beheersbaar qua personeelsbezetting. 

Na een aanvankelijke verslagenheid over de sluiting zijn we na de heropening in mei niet 

bij de pakken neer gaan zitten. Want in 2020 bleek niet voor niets dat kinderopvang 

terecht op de lijst cruciale beroepen / vitale functies voorkwam. Zonder kinderopvang is 

het laten draaien van de BV Nederland toch lastig. Maar bovenal is het contact met 

leeftijdgenoten van belang voor de ontwikkeling van kinderen. En in Nederland blijken 

we gelukkig goed in de opvang, sterker we spelen mee in de top. Dat geldt ook voor SKO.  

Ouders in Oegstgeest waarderen SKO gemiddeld met een 8,3 (op school van 10) en dan 

scoren onze pedagogisch medewerkers een 8,8, een cijfer om trots op te zijn.  

 

Het woord kinderopvang is in 2020 meer dan ooit uitgesproken in de media; Mark Rutte 

en Hugo de Jonge noemden ons vaak in combinatie met onderwijs. En later in het jaar 

bleek dat de kinderopvangtoeslagaffaire nog omvangrijker en ernstiger was dan in 

eerste instantie verwacht. Het leidde begin 2021 tot de val het kabinet en de roep bij 

veel politieke partijen om een toegankelijker systeem. We hopen – als betrokken lid van 

de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang – dat dit resulteert in minimaal 2 

dagen toegang tot dagopvang, peuterspeelzaal en/of BSO voor ieder kind in Nederland. 

Dat betekent ook een toename van klanten;  we moeten blijven investeren in kwaliteit en 

in goed personeel. In 2020 was binnen de sector zorg en welzijn de personeelstoename 

in onze branche relatief het sterkst. Een signaal dat ook voor werknemers het vakgebied 

weer aantrekkelijk is. We hopen dat ook definitief te blijven in plaats van de 

economische conjunctuur te volgen als voorheen.  

Dat kan door opvang net zo vanzelfsprekend te laten zijn als onderwijs. En daar waar er 

ook onderscheid is tussen scholen zal dat ook gelden voor de kinderopvang. En daar wil 

Klantbelofte 
   

SKO staat voor 

kwalitatief goede 

kinderopvang. 

Wij blijven ons als 

organisatie continue 

ontwikkelen en 

verbeteren met als doel 

om onze pedagogische 

kwaliteit verder te 

vergroten zodat wij je 

kind het beste kunnen 

bieden. 

Daarom juist besteden  

we ook veel zorg en 

aandacht aan scholing  

van onze medewerkers. 

 

De kernwaarden die  

hierbij belangrijk zijn: 

vertrouwd en veilig, 

betrokken, wijkgericht , 

spelenderwijs, 

toegankelijk, persoonlijk 

& professioneel. 

 

Zo bieden wij niet alleen 

opvang maar vooral ook 

een ontwikkelingsplek 

waarin kinderen gezond, 

veilig en met plezier 

opgroeien, leren zij hun 

talenten optimaal te 

ontwikkelen en zich voor 

te bereiden op de 

toekomst  

(21th century skills) 

 

 

https://sko-oegstgeest.nl/wp-content/uploads/Ambitieverhaal.pdf
https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/waarom-stichting-kinderopvang-oegstgeest/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
file://///vdi-fs1/SKO-WP10$/downloads/aanbieding-landelijke-kwaliteitsmonitor-kinderopvang-2017-2019.pdf
https://kinderopvangvandetoekomst.nl/


 

 Stichting Kinderopvang Oegstgeest  zo vertrouwd en zoveel te beleven  

 

SKO boven het maaiveld uit blijven steken door de beste kwaliteit en service te 

bieden terwijl we ook de goedkoopste aanbieder in het dorp zijn en blijven. We 

kijken uit naar een gezonde mix van vanzelfsprekendheid en onderscheidend 

ondernemerschap!  

We zijn  vanaf half maart daarom door blijven werven, regeleden al snel 

testmogelijkheden toen bleek dat de GGD in  het begin capaciteitsproblemen had  

en konden daardoor vanaf de heropening alle groepen open houden. Want met een 

ruim gevulde Flexpool konden collega’s bij lichte klachten al vervangen worden. zo 

konden we zo veel mogelijk service naar ouders blijven bieden. We zeggen bewust zo 

veel mogelijk want onze vervoersservice kon door wettelijke beperkingen minder.  

Immers kon de BSO in het begin slechts half draaien, het ruiltegoed wat we 

normaliter bieden was er niet. En BSO ouders mochten niet meer binnen komen op 

de locaties.  Maar wel waren er andere mooie ontmoetingen; gingen medewerkers 

langs (buiten en op afstand) bij de kinderen, werd er via beeldbellen contact gelegd 

en kregen rondleidingen een digitaal tintje. Kortom we zijn de hele tijd op zoek 

geweest wat wel kon, wat wel mogelijk was en hoe we corona buiten de deur konden 

houden.  

Ondertussen heeft ons team van pedagogisch coaches niet stil gezeten (zie 

verderop in het verslag) en hebben de collega’s van Bureau SKO elkaar slechts 1 

maal in de zomer in levende lijve ontmoet. Maar houdt SKO de moed erin, want we 

doen dit als land, als dorp en vooral als maatschappelijke organisatie echt samen!  

Het venijn kwam voor ons als organisatie echt helemaal aan het eind. Vanaf 16 

december was er toch weer een tweede lockdown voor onderwijs en opvang en op 20 

december was er een brand bij de toekomstige BSO de Vos. Dit betekende dat het zo 

sfeervol ingerichte pand voor 48 kinderen van 7+ niet meer gebruikt kan worden in 

2021. En dat terwijl alles klaar stond om vanaf medio eerste kwartaal hier nu na lang 

wachten kinderen te verwelkomen. Natuurlijk laten we ons niet kisten en zoeken we 

verder naar andere oplossingen om de kinderen die hier naar toe zouden gaan elders 

in het dorp een uitdagende plek te bieden. Maar dat is in ons mooie dorp waar 

iedereen wil wonen soms gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door samen te werken 

met andere Oegstgeester partijen hopen we dit de komende jaren toch te kunnen 

realiseren.  

We wensen je veel leesplezier in ons hierna volgende beknopte overzicht. We 

benoemen alleen dat wat moet en dat wat bijzonder is kort. Want we gaan er veel 

liever met jou, als lezer over in gesprek. Omdat we trots zijn op ons vak, op onze 

resultaten, op dat wat we bijdragen in de ontwikkeling van de kinderen uit 

Oegstgeest. En graag kijken hoe we dat gezamenlijk nog beter kunnen doen.  

Namens alle SKO’ers,  

Frances Houtman, Shirley de Voer,  

Wanda Donker en Evalien Rengers   

(MT SKO)  

  

Vertrouwd 

   

Alle pedagogisch medewerkers: 

- zijn MBO of hoger opgeleid 

- hebben EHBO en BHV diploma  

- krijgen jaarlijks Video Interactie 

Begeleiding 

- kennen de meldcode kindermis-

handeling en huiselijk geweld 

 

We werken conform wet op Innovatie 

en Kwaliteit in de kinderopvang en 

investeren veel (meer dan wettelijk 

vereist) in begeleiding en coaching 

van onze teams en individuele 

medewerkers 

 

We gebruiken: 

 de kwaliteitsmonitor NCOK bij  

zowel dagopvang als BSO 

 kindvolgsysteem KIJK 

 programma UK en Puk bij de VE 

locaties en de medewerkers op 

die groepen voldoen aan de 

taaleis 

 

SKO brede service en activiteiten: 

 inspiratiesessie voor ouders 

 voorleesexpress in de bieb  

 natuuractiveiten bij de blokhut 

 zwem en tennislessen bij de BSO 

 gratis vervoerservice bij de BSO 

naar sport en muziek 

 de eetclub bij de BSO 

 warme maaltijd bij de 

Kindervlinder 

 8+ activiteiten  

 Biologische voeding waar 

mogelijk 

 Zomerpeuterweken Uit & Thuis 

 

Structureel overleg / nauwe 

samenwerking met  

 oudercommissies,  

 het DOK 

 Montessorischool 

 Daltonschool 

 De Vogels 

 De Kring 

 De Willibrordschool 

 Joris de Witte 

 de gemeente Oegstgeest  

 Centrum Jeugd en Gezin 

 Logopedisten 

 MBO Rijnland 
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Vestigingen, aanbod en bezetting 

Aantal groepen   

het Kindercircus  2 KDV + 1 PSZ 

de Buren 5 BSO      

Het Dok   4 KDV, 4 BSO en 1 PSZ   

Vuur   2 BSO 

Vlam   2 BSO     

Toptieners  1½ BSO 

Uit & Thuis  7 BSO + 3 PSZ    

de Kindervlinder  8 KDV     

de Waaghals  2 BSO      

de Vrije Vogels  4 BSO (incl  dependance ‘t Clubhuis)

           

Aantal kindplaatsen       op 01 – 01 – 2020 op 31 – 12 – 2020   

Dagopvang (KDV   177   195 

Buitenschoolseopvang  (BSO) 575   601 

Peuterspeelzalen (PSZ)    80    80            

 
Daarnaast bieden we aan meer dan 1000 kinderen opvang in de lunchpauze (tussenschoolse opvang) op verschillende 

scholen in het dorp. 

kdv  22%

bso 69%

psz

9%

beschikbare kindplaatsen 

per opvangsoort in 2020 conform LRK

PSZ KDV BSO

2013 89,2 79,2 69,7

2014 97,1 76,4 74,5

2015 85 65,4 65,6

2016 85,7 66,9 67,4

2017 85,5 74 70,7

2018 73 77,3 68,4

2019 74,7 70,8 70,4

2020 74,1 67,1 68,5

bezettingsgraad in % tov LRK
(let op: het aantal plaatsen is jaalijks toegenomen t/m '20)
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2016 2017 2018 2019 2020
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Personeel 
Het belangrijkste werk binnen onze stichting wordt verzet door de pedagogische medewerkers, zij verzorgen iedere dag 

liefdevol en professioneel de opvang van de kinderen. En dragen daarmee bij aan hun ontwikkeling. Beide stonden dus 

ook in 2020 centraal bij ons, daarin maakte covid-19 geen verschil!  
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Het aantal FTE is gestegen van 113,73 naar 125,37.  Dit is grotendeels te verklaren door een sterke groei van 89,43 naar 

bijna 101 bij de pedagogisch medewerkers door meer inzet voor gepland verlof en (langdurige) ziektevervanging. Onze 

Flexpool is mede daarom ook weer op formatieve sterkte gebracht.  

De uitbreiding in FTE ondersteuning is 0,4 FTE op bureau en 1FTE aan pedagogisch coach, in beide disciplines zowel 

gedeeltelijk door structurele uitbreiding werkzaamheden door groei (meer medewerkers te begeleiden, communicatie 

projecten en inzet voor / in de online SKO academie) maar ook i.v.m. vervanging langdurig zieken 

In- en uitstroom 
In 2020 zijn er 26 nieuwe medewerkers in dienst en 24 medewerkers uit dienst getreden. Het verloop onder het personeel 

is 9,9% (was 16,6%).  

  

Verzuim 
In 2020 is het ziekteverzuimpercentage 8,45% (2019:4,37% ) inclusief vangnetgevallen en een netto verzuimpercentage 

van 7,52% (dit betrof in 2019 nog 4,14%).  

 

Permanente educatie/ SKO Academie  

Het opleidingsniveau is gelijk gebleven als we kijken naar diploma’s. Echter we werken daarnaast gestaag door aan onze 

ambitie om iedere medewerker ook echt te kunnen certificeren in het specialisme waar hij of zij zich in wil of moet 

verdiepen. In 2020 zijn we gestart met het intern aanbieden van de babyspecialist aan onze pedagogisch medewerkers. 

De eerste groep van 10 mensen van werkzaam op de Kindervlinder en het Kindercircus hebben hun certificaat mogen 

behalen. In een combinatie van zelfstudie via de SKO Academie, fysieke bijeenkomsten en coaching hebben de 

medewerkers in teamverband hun vaardigheden en kennis wat betreft de belangrijke leeftijd tussen 0-1 jaar verder 

ontwikkeld. 

Tijdens de eerste lockdown is er via de SKO Academie aanbod geweest via allerlei online modules waar mensen uit 

konden kiezen, onderwerpen als muziek, inrichting en interactievaardigheden kwamen aan bod.   

Verbinding 

Onze uitdaging lag met name hoe je in tijden van afstand toch de verbinding kunt houden met kinderen, ouders en vooral 

ook elkaar. Er was dus veel aandacht door het organiseren van sociale contactmomenten via Zoom, filmpjes, 

wandelingen, (brievenbus)attenties, en andere opstekers om medewerkers te laten weten hoe zeer wij hun inzet 

waarderen. We hebben in 2020 veel creatieve oplossingen ontdekt om met elkaar in verbinding en in contact te blijven.  

En de managers hebben – samen met coaches en administratief ondersteuners - actief gezocht naar wat mogelijk is en 

hoe we onze medewerkers hierin zo goed mogelijk konden ondersteunen. Voorbeelden zijn  

 het organiseren en faciliteren van thuiswerken en/of andere werkzaamheden (en tegelijkertijd ook zelf eigen 

kinderen “lesgeven”), 

  aangepaste werktijden,  

 uitbreiding van het online ontwikkelingsaanbod met workshops, webinars en trainingen binnen de academie 

 faciliteren van snel testen  

 Preventieve maatregelen om risicogroepen onder personeel  goed in beeld te houden, hiermee hebben we 2020 

covid goed buiten de sko deuren weten te houden. 

 Evenwicht zoeken om iedereen toch aan het werk te houden en op een of ander manier van betekenis te kunnen 

zijn (opstarten van projectgroepen, overlegvormen, ondersteunende werkzaamheden) 

 creatieve oplossingen voor lopende trainingen/modules omzetten naar digitaal leren 

 Ontwikkeling van digitaal inwerkprogramma 

 

Er is door werkgevers in 2020 een groot beroep gedaan op inzet en flexibiliteit om naast gezin en thuisonderwijs ook nog 

te kunnen werken. Wij zijn trots op onze medewerkers die in de noodopvang uitkomst boden. Juist terwijl velen van hen 

ook kinderen onder de 12 thuis hebben. Aandacht voor de balans en veerkracht van medewerkers is meer en meer een 

belangrijk aandachtspunt en zal daarom ook het komend jaar hoog op de agenda staan. 
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Organisatie 

IKK, veiligheid en gezondheid  
In 2020 zijn er voor SKO vanuit de wet geen noemenswaardige veranderingen geweest op dit gebied uitgezonderd de 

maatregelen rondom covid-19. Deze hebben we allemaal opgenomen in locatie gebonden protocollen welke via het 

ouderportaal inzichtelijk waren voor alle ouders. 

Huisvesting 

Tijdens de eerste lockdown in het voorjaar hebben we de al ingezette make-over bij de Kindervlinder in rap tempo en nog 

wat uitgebreider dan gepland doorgezet. Wanneer zijn immers al onze 8 groepen daar tegelijk gesloten?!  Zodra we 

starten met noodopvang werd daar door de aannemer, schilders en de monteurs vakkundig omheen gewerkt. Het was een 

domper dat we het kinderdagverblijf niet- net als bij het Kindercircus vorig jaar – feestelijk konden openen. De Buren 

moesten best lang wachten op hun make over, in 2019 uitgesteld en ook in 2020 vroegen andere locaties soms eerst om 

aandacht van de aannemer. Maar nu het bijna klaar is, is het resultaat ook daar bijzonder mooi!  Ook bij de Vrije Vogels, 

Vuur en bij Vlam zijn er de nodige veranderingen qua inrichting tot stand gekomen. Op alle 4 de  locaties hebben 

verschillende pedagogisch medewerkers hier actief bij geholpen. Daar waar mogelijk hebben we de oude verlichting 

vervangen voor LED en voor de Toptieners is een nieuwe inrichting ontworpen. Hier zal in 2021 uitvoering aan gegeven 

worden. dan zijn ook de locaties De Waaghals (met een geplande verhuizing) en Uit & Thuis aan de beurt.  

De resultaten zijn via onze digitale rondleidingen op een aantal plekken al te bekijken via: SKOvirtueel (eventueel met een 

VR bril op!)  

Vervoersservice 

Juist in dit jaar was het kunnen sporten voor kinderen belangrijker dan ooit, aangezien er al zoveel niet kon. Onze 

vervoersservice en chauffeurs hebben in veilig geprepareerde bussen – met inachtneming van alle regelgeving – ervoor 

gezorgd dat de kinderen naar hun trainingen en lessen konden blijven gaan. In onze verplichte sluitingsweken hebben de 

chauffeurs onder andere het Rode Kruis geholpen door boodschappen naar bewoners van Oegstgeest te brengen.  

Pedagogiek   
Covid heeft een belangrijke stempel gedrukt op 2020 en ook op de werkzaamheden van het Pedagogisch Team van SKO. 

Het maakte dat we ons werk met de kinderen opeens anders moesten gaan inrichten. Op afstand of juist in de 

noodopvang, in andere en kleinere groepen of soms zelfs met kinderen die wij (nog) niet kenden. Voor ons was het 

belangrijk in contact te blijven met alle kinderen, om niet alleen het thuis zijn hier en daar op te vrolijken maar om ook de 

overgang als we wel weer open gingen, zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast wilden we net als anders een 

ondersteuning blijven voor ouders in de opvoeding. Dit hebben we gedaan met het delen van ideeën en tips voor thuis 

maar ook regelmatig een telefoontje of de mogelijkheid bieden toch noodopvang te ontvangen wanneer er thuis meer 

ondersteuning nodig was. De pedagogisch coaches hebben de pedagogisch medewerkers van de groepen zo veel mogelijk 

ondersteund in het vinden van een nieuwe vorm die bij hen pasten. De ervaringen uit de eerste lockdown, konden we de 

tweede lockdown in december goed gebruiken en werden de schouders er door iedereen weer onder gezet. We zijn trots 

op hoe wij dit samen hebben gedaan, samen met de ouders, samen met de kinderen, samen met alle collega’s binnen en 

buiten SKO want ook de samenwerkingen met scholen, gemeente en CJG zijn over het algemeen zeer goed verlopen. 

Werkgroepen 

Hoe wij onze rol willen invullen in de (ondersteuning in) opvoeding van kinderen bij SKO, bedenken we samen met alle 

medewerkers van SKO. Vanuit het ambitieverhaal dat in 2019 was vernieuwd hebben er in 2020 meerdere werkgroepen 

gewerkt aan de uitwerking daarvan. In deze werkgroepen namen vertegenwoordigers uit verschillende functiegroepen 

binnen SKO deel;  pedagogisch medewerkers, coaches en managers. Er is gewerkt aan de volgende thema’s: 

 

https://sko-oegstgeest.nl/skovirtueel/
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- Nieuwe BSO identiteit (afgerond) 

- Evaluatie kind volgsysteem BSO (afgerond) 

- Evaluatie kind volgsysteem DO (afgerond) 

- Kinderparticipatie (on hold, vervolg in 2021), 0-meting gedaan bij oudste groepen 

 

Aandacht voor de BSO 

Vanuit ons ambitieverhaal willen we het mogen zijn en worden wie je bent en op de BSO avonturen beleven om eigen 

(kampvuur- ) verhalen te kunnen maken groter maken in ons aanbod op de BSO (in onze identiteit). Er zijn aftrap 

bijeenkomsten geweest voor de versterking van dit aanbod en de introductie van ons nieuwe kind volgsysteem op de BSO.  

In het nieuwe kind volgsysteem staat de onderzoekende en nieuwsgierige houding van de pedagogisch medewerker 

voorop. Zij volgen kinderen vooral in hoeverre kinderen welbevinden en betrokkenheid laten zien op de BSO, als 

belangrijkste voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling. Oudergesprekken worden standaard gehouden met alle 

kinderen tot 7 jaar en daarna op verzoek. Dit sluit aan bij onze ervaringen wat betreft de algemene behoefte van ouders 

hiervoor. In 2021 krijgt het werken aan ons aanbod in de BSO een vervolg. 

Samen in Oegstgeest 

We hebben in verband met het preventieakkoord Oegstgeest deelgenomen aan de werkgroep Hoogbegaafdheid. 

Daarnaast zijn er medewerkers van ons gestart met de opleiding tot hoogbegaafdheid specialist. Dit doen wij omdat wij 

de samenwerking die voortvloeit uit de opleiding en daaropvolgende kring met leerkrachten en CJG zo van belang vinden. 

Samen leren brengt ons samenwerken dichterbij. Daarnaast zou Oegstgeest een bovengemiddeld aantal kinderen met 

hoogbegaafdheid hebben en wij als kinderopvang ons aanbod daar graag op laten aansluiten. Een mooie aanvulling op 

onze expertise. 

Vanuit de Leidse regio denken we mee aan de invulling voor passende kinderopvang. Er worden stappen gezet voor een 

gezamenlijke vorm voor overdracht van dagopvang naar school. Ook hier sluiten wij als grootste kinderopvangorganisatie 

in Oegstgeest en belangrijke partner in het netwerk rondom het kind (0-13 jaar) aan.  

In de Corona-periode is de samenwerking met de gemeente heel nauw geweest over het organiseren van noodopvang voor 

de kwetsbare kinderen binnen Oegstgeest. De gemeente heeft tijdens de eerste golf de verantwoordelijkheid genomen 

voor het meedenken over de organisatie en daarin een vinger aan de pols gehouden. Bij de tweede golf is dit verder met 

scholen en CJG opgepakt.  

Voorschoolse educatie 

De verdeling van VE-kinderen over onze 2 locaties, Het Kindercircus en Het DOK komt steeds meer in evenwicht. Dit 

bevestigt het belang van een tweede locatie binnen Oegstgeest in deze wijk (Nieuw Rhijngeest) voor deze doelgroep. In 

het kader van VE zijn de samenwerkingen met de verpleegkundigen van het CJG en de VE-locaties blijvend goed. Deze zijn 

in verband met de uitbreiding van kinderen op het DOK ook daar nu intensiever.  

Met als doel het vergroten van ouderbetrokkenheid hebben we eind 2019 een eenmalige subsidie mogen ontvangen van 

de gemeente. We zijn in het begin van het jaar gestart met een analyse van onze doelgroep en huisbezoeken om onze 

ouders beter te leren kennen. Door Corona is dit project helaas stil komen te liggen en bleek door de maatregelen volgens 

planning niet haalbaar. We hebben een aangepast plan gemaakt en een start gemaakt met hervormen van onze 

themabrieven aan ouders, die beter aansluit bij onze doelgroep ouders wat betreft taalniveau in het Nederlands.  

Wat betreft VE- scholing zijn er sinds 2020 vernieuwde eisen. Onze VE-gediplomeerde medewerkers ontvangen nu 

jaarlijks twee keer een nascholingsaanbod op basis van verschillende thema’s vanuit het programma. Daarnaast worden 

ze elke 3 jaar gehercertificeerd. Ook is er vorig jaar weer een nieuwe groep medewerkers gestart met de basistraining VE. 

Hiermee borgen we dat er voldoende medewerkers binnen SKO inzetbaar zijn om de twee VE-locaties met kwalitatief 

goed opgeleid personeel te kunnen voorzien. 
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Verslag uit onze wijken  
Thematisch ervaren in Haaswijk  

“Uitwaaien”; we verdiepten ons in de 4 soorten natuurwaaiers die SKO heeft 

gemaakt voor haar 30 jarig jubileum. Alle kinderen hebben er hier een van mogen 

kiezen en meegenomen naar huis. We kozen elke dag een waaier en deden 

activiteiten rondom dit onderwerp. 

 “Beestenboel” en  “Ontdek je talent” waren een succes gedurende de 

zomermaanden 

Vrijdag 9 oktober was de "dag van De Duurzaamheid". We hebben er bij de Buren 

en de Overburen een hele week van gemaakt. Elke dag had een ander thema. 

- Afval scheiden 

- Op de fiets naar school en de BSO 

- Recyclen; activiteiten met ‘kosteloos’ materiaal 

- Vegan brownies bakken  

- Weetjes over water en we leerden over planet earth 

- Inzamelen zaadjes voor het goede doel 

Voor het thema “Herfst” hadden we in oktober een blokhutdag 

 

En bij de 0-4 groepen (dagopvang en Basje) werken ze het hele jaar met thema’s. een greep uit het programma:  

- Hatsjoe; neus snuiten bij puk,  ambulance maken, post sturen naar puk 

- Dit ben ik; hoe zie ik er uit? Wat heb ik aan? Wat kan ik voelen?  

- Eet smakelijk; begeleid pellen, knutselen, nieuwe soorten fruit proeven, spiesjes maken, appelflapjes bakken, 

helpen tafel afruimen 

- Ik ben een kunstenaar; schilderen aan een schildersezel, we leren kleuren en vormen, samen lezen. 

- Regen; stampen in de plassen met regenlaarzen en paraplu’s, Wat voor weer is het vandaag, is het droog of nat? 

Is het koud of warm? Bladeren zoeken en wat is een regenboog?  

En natuurlijk hebben we ook daar natuuractiviteiten als plantjes planten in de tuin en echte rupsen verzorgen tot vlinders 
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Nieuw – Rhijngeest blijft zich ontwikkelen 

Alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten vóór 1 januari 2023 voldoen 

aan de taaleis Nederlands 3F. Dat betekent op professioneel niveau spreken, luisteren, 

gesprekken voeren en schrijven. Bij Het DOK hebben het afgelopen jaar 5 pedagogisch 

medewerkers van de dagopvang de taaltraining gevolgd en behaald!  Ook hebben 5 

pedagogisch medewerkers het VE diploma Uk en Puk behaald. Waardoor er op iedere 

groep nu meerdere pedagogisch medewerkers werken met deze bevoegdheid.  De 

peutergroep de Piraten en de peuterspeelzaal ’t Kraaiennest zijn officiële VE groepen. 

Bij de peuterspeelzaal zijn er het afgelopen jaar 5 doelgroepkinderen geplaatst die extra begeleiding nodig hadden op het 

gebied van taal. Op de andere groepen: de babygroepen Kapiteins en Schippers en peutergroep de Matrozen werken we 

ook met VE, in een light variant, zodat alle kinderen met het Uk en Puk programma mee kunnen doen.  

Met het hele team hebben ze daarnaast  de training ‘communiceren met ouders’ bij Greet Meesters gevolgd. We hebben 

daarbij gebruik gemaakt van de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. Met elkaar zijn cassusen besproken waarin  

het kind centraal gesteld en de samenwerking met de ouder bevorderd wordt. 

Krachtige kinderen in heel Oegstgeest  

Half november was het weer tijd om de Rots en Water trainingen af te sluiten. 

Dit jaar konden SKO kinderen bij Uit & Thuis deze training volgen. Het is een 

programma waarin kinderen door te oefenen, bewegen en spelen onder andere 

leren voor zichzelf op te komen en voor een ander. We kunnen je vertellen dat ze 

allemaal zo stevig kunnen staan als een boom! De laatste les hebben we 

feestelijk afgesloten. Eerst was er het spinnenweb. Volg je eigen touwtje. Je 

komt obstakels tegen en elkaar. Wat ga je inzetten: Rots of Water? Toen 

mochten ze hun eigen plankje of gipsplaat doorslaan. ‘Een Rots en Water 

training is een kado voor het leven dat wij ieder kind gunnen’  kregen we terug 

van 1 van onze ouders!   

In Voscuyl en Poelgeest waren we flink in beweging  

We begonnen het jaar met een verhuizing van groepen. De kleutergroepen 

verhuizen naar de Apollolaan en de kinderen van 6,5-9,5 jaar mogen 

voortaan  spelen in ons op het schoolplein gerichte gebouw aan de 

Rhijngeesterstraatweg.  

Dit omdat de jongeren kinderen zo meer overzicht en geborgenheid krijgen 

en de kinderen vanaf 6,5 jaar meer ruimte, uitdaging en zelfstandigheid. 

Hierbij is er een ontwerp aangehouden van Studio Hagelslag en heeft het 

pleintje op de Apollolaan een renovatie 

gekregen gericht op de leeftijdsgroep.  Mooi 

dat het effect zo zichtbaar was meteen. Het 

spelen en ervarend leren komt nu nog meer tot 

haar recht!  

Na de eerste lockdown hebben we geregeld sport activiteiten neergezet. Hierbij werden we 

ondersteund door sport en spel medewerkers van Ludio’s. met mooi weer buiten en met 

minder weer in het najaar hebben wij met regelmaat gebruik gemaakt van de sporthal in de 

wijk. 
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De bso’s zijn weken lang dicht geweest door de 

lockdown en is er tijdens die periode contact gehouden 

met de kinderen thuis. Er werden pakketjes thuis 

gestuurd, gebracht en er werden filmpjes en foldertjes 

gemaakt om de kinderen thuis te vermaken. 
 

Vanaf september’20 zijn we in deze 2 wijken begonnen met de 

Doenkids als pilot. Een database met 3000 activiteiten voor de 

kinderopvang. Naast de losse activiteiten zijn er zelfs complete 

vakantie programma’s te vinden. Een mooie programma dat wij 

inzetten naast onze werkgroepen om medewerkers te ondersteunen. 

Om een uitdagend en origineel activiteiten aanbod neer te zetten, 

waarin we de bso identiteit naleven en natuurlijk ook blijven putten uit 

onze eigen kennis en al eerder opgedane ervaringen.  

 

Oegstgeest midden boordevol plezier in samen spelen:  kunst, muziek, beweging, 

lezen en natuur 
Oegstgeest midden medewerkers gaan uit van talenten van ieder kind en zoeken daar die activiteiten bij die verbinding, 

inspiratie en uitdaging bieden. 2020 werd uiteindelijk een jaar waarin dat nog belangrijker bleek. Leer van nieuwe 

ervaringen, zelf muziek maken, een spannend verhaal, een wandeling vol kleuren en geuren en realiseer je dat ook dit 

samen zoveel mooier is. 
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De Kindervlinder werd tijdens de eerste lockdown  omgetoverd tot een moderne, warme locatie met prachtige groepen 

voor verschillende leeftijden. De medewerkers van de babygroepen volgden een training tot babyspecialist en volgden 

online specialisatie voor babycommunicatie. De speelhal is een uitdagende gym ruimte geworden voor dreumesen en 

peuters. Bijzondere speelmaterialen voor specifieke leeftijd en ontwikkeling. Ontdekken en leren tegelijk! 

Uit & Thuis is dit jaar gestart met een Montessori BSO-groep. Samen met de Montessori peuterspeelzaalgroepen vormt 

dit een perfecte doorgaande lijn met de Montessorischool. Twee medewerkers volgden de Montessori opleiding. Bij de 

Waaghals werd voor de oudere kinderen een eigen Instagram account gelanceerd. Het hele BSO team heeft online en met 

bezoekjes het contact met kinderen vormgegeven. En tussendoor waren er mooie activiteiten voor kinderen bij de 

noodopvang. 

De 3 peuterspeelzaalgroepen Guusje en Montessori bieden structureel muzikale lessen aan. Creativiteit en improvisatie 

staan centraal bij de muziekdocent terwijl de peuters spelenderwijs instrumenten ontdekken.  

Sint kon dit jaar niet zelf op bezoek komen…………..maar was er net als in de andere wijken voor onze kinderen echt wel! 

Het jaar kon ondanks de de snelle lockdown in december toch nog net afgesloten worden met de traditioneel verlichte 

kerstbomen bij Kindervlinder en Uit & Thuis  onder het motto: samen op naar 2021 
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Raad van toezicht 

De raad van toezicht houdt toezicht op ons bestuur. De raad richt zich bij de vervulling van deze taak naar het belang van 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarnaast staat de raad de directeur-bestuurder gevraagd en ongevraagd 

met advies terzijde. Zij voert haar taak onder meer uit op basis van de statuten van de stichting, een goedgekeurde 

begroting, het ambitieverhaal en de Governance Code Kinderopvang. Bij de uitvoering van haar taak heeft zij zich 

verbonden aan de Gedragscode voor bestuurders van bdKO. De werkwijze is vastgelegd in een reglement van de raad van 

toezicht. Deze staat op de website van SKO. Evenals het rooster van aan en aftreden, het remuneratierapport en de 

Governance Code.  

Leden per 31 december 2020 

 Voorzitter: Anne Marie de Koning (1970) 

Hoofdfunctie: Advocaat/partner bij Sennef De Koning Van Eenenaam Advocaten 

Nevenfunctie: Rechter-plaatsvervanger rechtbanken Oost-Brabant en Zeeland/West-Brabant 

 Lid: Annemiek Hogendorp (1961) 

Hoofdfunctie: HR manager Stichting Het Rijnlands Lyceum 

 Lid: mevrouw Marleen Beumer (1963) 

Hoofdfunctie: Bestuurder Ouder- en Kindteams Amsterdam 

 Lid: René Koffeman (1970) 

Hoofdfunctie: Directeur Vaktechniek en compliance officer bij Londen & Van Holland 

Nevenfunctie: lid  

 

De leden van de raad hebben geen nevenfuncties die in strijd zijn met de belangen van SKO. 

 

Het lidmaatschap van de raad van toezicht is bezoldigd conform de adviesregeling honorering leden raad van toezicht van 

de NVTK.  Afgelopen jaar heeft de raad van toezicht 5 keer vergaderd. Bij alle vergaderingen waren alle leden aanwezig. 

Daarnaast heeft er overleg plaatsgevonden met leden van de Ondernemingsraad maar is er dit jaar voor het eerst geen 

overleg met de centrale oudercommissie (COC) bijgewoond door een RvT lid.  

Het eigen verslag van de raad van toezicht over 2020 is te vinden op onze website. 

https://sko-oegstgeest.nl/over-ons/management-team/bestuur-raad-van-toezicht/

