
Protocol Ontwikkeling en Communicatie met ouders              

Ouders vertrouwen hun kind toe aan De Scharrelboerderij. Wij vinden het belangrijk dat kinderen 
gevolgd worden in hun welbevinden en hun ontwikkeling. De daarbij behorende communicatie is 
essentieel. Op het kinderdagverblijf volgen we de kinderen middels het observatiesysteem Kijk. We 
kijken en observeren hoe kinderen zich, ieder op zijn/haar eigen tempo ontwikkelt. 
 
Door een uitdagende omgeving te creëren, worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden. 
Kleine kinderen en baby’s zijn onvoldoende in staat om te vertellen wat ze hebben meegemaakt op 
het kinderdagverblijf. 
In de app houden de pedagogisch medewerkers bij hoe de dag is verlopen. 
Rondom elke verjaardag zal er met ouders een gesprek worden gepland om de observaties die de 
pedagogisch medewerkers elke 6 maanden doen, te bespreken. Deze observaties worden 
geregistreerd in het kindvolgsysteem ‘Kijk’.  
Deze jaarlijkse gesprekken vinden plaats met de mentor van het kind. 
Nadat kinderen 3 maanden bij ons op het kinderdagverblijf zitten, vindt er altijd een afstemming 
plaats met ouders. Tijdens dit gesprek worden verwachtingen en eventuele vragen besproken. 
Zodra kinderen naar de basisschool gaan, vindt er altijd een eindgesprek met ouders plaats. 
In dit gesprek worden de registraties van Kijk met ouders doorgenomen en wordt hen schriftelijk 
toestemming gevraagd of de documenten vanuit het kind dossier overgedragen mogen worden aan 
de basisschool.  
Deze informatie is zeer wenselijk voor basisscholen om een goede inschatting te maken welke 
onderwijsbehoeften een kind heeft. 
Mocht er in de tussenliggende periode zorgen zijn rondom ontwikkeling en/of welbevinden, zal de 
pedagogisch medewerker dit eerst intern bespreken binnen het team waarbij het doel is te kijken 
naar de mogelijkheden van het kind. 
Mocht er na de interne bespreking nog steeds twijfels zijn over de ontwikkeling, dan koppelen we dit 
altijd terug met de ouders. De locatieleider heeft expertise op het gebied van 
ontwikkelingsproblemen bij kinderen en zal meedenken met ouders welke stappen er eventueel 
nodig zijn, waarbij altijd het kind centraal staat. 
 
Alle documentatie rondom kinderen, bewaren wij digitaal in een kindvolgsysteem. 
Dit kindvolgsysteem omvat de volgende documenten: 

- Inschrijfformulier 
- Verslaglegging telefonisch gesprek na 3 maanden 
- Verslaglegging ouder gesprek rondom verjaardag 
- Kijk observaties 
- Eindgesprek 

 


