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VOORAF
  
Dit informatieboekje is gemaakt 
voor ouders van kinderen van 0 t/m 
3 jaar die deelnemen aan de Ouder- 
& Kindinloop van Swazoom. Wij ho-
pen dat u en uw kind er een leuke 
tijd zullen beleven. Omwille van de 
leesbaarheid is gekozen voor ouder, 
vanzelfsprekend kan hier ook ver-
zorger worden gelezen.

WIE ZIJN WIJ?

Swazoom is een welzijnsorganisatie 
die erop is gericht om alle kinderen 
in Amsterdam Zuidoost zoveel mo-
gelijk ontwikkelkansen te bieden en 
alle bewoners actief te betrekken bij 
stadsdeel, buurt of wijk.

Swazoom biedt:

· Voorschoolse Educatie (VVE) op   
 29 voorschoollocaties voor 
 kinderen van 2½ tot 4 jaar.

· Ouderbetrokkenheid voor ouders  
 met kinderen op de voorscholen   
 en het basisonderwijs.

· Een vrijetijdsaanbod voor 
 kinderen, tieners en jongeren 
 van 4 tot 23 jaar.

· Ontmoetingsactiviteiten voor 
 volwassenen.

WAT IS DE OUDER- & 
KINDINLOOP?

Een Ouder- & Kindinloop is een plek 
waar ouders kunnen spelen met hun 
kinderen van 0 t/m 3 jaar. Er wordt 
aandacht besteed aan het stimule-
ren van de ouders om zo met hun 
kind(eren) te spelen dat de ontwik-
keling van het kind wordt bevorderd. 
De materialen zijn zo uitgekozen dat 
ze bij de leeftijd van uw kind passen 
en op verschillende gebieden (cog-
nitief, creatief, fantasie, constructie, 
beweging, taal) de ontwikkeling van 
uw kind stimuleren. Naast de ma-
terialen worden er activiteiten ge-
daan, zoals zang en dans. Ook voor 
het beantwoorden van lichte op-
voedvragen van de ouders staan wij 
klaar. Het signaleren van opvoedvra-
gen en probleemgedrag wordt ook 
uitgevoerd door de pedagogische 
medewerker. Op de Ouder- & Kin-
dinlopen wordt voorlichting gege-
ven over de voorschool.
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WANNEER KUNT U 
GEBRUIK MAKEN VAN 
DE OUDER- & 
KINDINLOOP? 

• Het hele jaar door behalve op   
 de verplichte feestdagen, vier   
 weken tijdens de Zomer- en de   
 hele Kerstvakantie.
• U vindt het belangrijk dat uw   
 kind met andere kinderen kan   
 spelen en leren. 
• U wilt andere ouders ontmoeten   
 en over opvoedervaringen    
 praten.
• U wilt informatie en advies    
 over opvoedvragen.

WAAROM IS DE OU-
DER- & KINDINLOOP 
BELANGRIJK?

Op de Ouder- & Kindinloop krijgt 
uw kind plezier in samen spelen en 
leren. Er wordt gezongen, samen 
gespeeld en u kunt contact leggen 
met andere ouders. Ook kunt u bij 
de medewerkers terecht met vragen 
over de opvoeding van uw kind. De 
focus van de aanpak is gericht op de 
doorlopende leerlijn van de Ouder-& 
Kindinloop naar de voorschool. Wij 
stimuleren en adviseren u uw kind 
in te laten schrijven bij een voor-
school. Er wordt gewerkt met een 
toeleidingsprogramma waarin uw 
kind(eren) en u kennismaken met de 
VVE-methodieken en het op Triple P 
gebaseerde pedagogisch klimaat. 

WAT DOEN WE TIJ-
DENS DE OUDER- & 
KINDINLOOP?

De ouders/verzorgers komen de 
speelruimte binnen en melden zich 
aan de bij de pedagogische mede-
werker. De medewerker en vrijwil-
ligers zorgen ervoor dat de hele 
ruimte leuk is ingedeeld door di-
verse speelhoeken te maken, zoals 
een babyhoek, bouwhoek, puzzel-
hoek etc. Vanaf 09.30 uur staat de 
deur open en bent u welkom. U gaat 
vrij spelen met uw kind(eren). Rond 
11.00 uur wordt het opruimliedje 
aangezet en ruimen we gezamenlijk 
al het materiaal op in het berghok. 

We maken een mooie kring met z’n 
allen en drinken water. Na het drin-
ken worden er liedjes gezongen. 
Hierin mogen de ouders en kinde-
ren ook zelf een keuze maken. We 
sluiten de kring af met een cd-liedje 
en daarna gaan we dansen op een 
aantal liedjes. Om 11.30 uur zwaaien 
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we elkaar uit. Op bijzondere (feest)
dagen, zoals Sint en Kerst, wordt er 
geknutseld en eventueel een leuke 
activiteit georganiseerd. 

HUISREGELS
BIJ BINNENKOMST

- Bij binnenkomst geeft uw kind een 
hand aan zowel de pedagogisch 
werker(s) als aan de vrijwilliger(s)
 
- De babywagens worden gepar-
keerd op de juiste plek.
 
- De jassen worden aan de kapstok 
opgehangen.
 
- De schoenhoezen worden aan-
getrokken. De peuters die al lopen 
trekken hun schoentjes uit en ne-
men eventueel eigen sloffen mee.
 
- De presentielijst wordt bij elke be-
zoek ingevuld met de achternaam 
van de ouder/verzorger en het kind.

- Elke nieuwe bezoeker vult eenma-
lig een inschrijfformulier in. 

TOEZICHT OP UW 
KIND 

U bent zelf verantwoordelijk voor uw 
eigen kind(eren) en hun veiligheid 
gedurende de spelochtend. U speelt  
samen met uw kind(eren), zingt en 
danst mee in de kring. Indien u om 
een bepaalde reden de ruimte moet 

verlaten, regelt u zelf met een andere 
ouder het toezicht op uw kind(eren). 
Bij deelname aan een cursus op de-
zelfde dag als de spelinloop, mogen 
de kinderen alleen met de pedago-
gisch medewerker en de vrijwilligers 
blijven.

SPREEKWIJZE

Wij willen de Nederlandse taal sti-
muleren en stellen het op prijs dat 
er  tijdens de Ouder- & Kindinloop 
zoveel mogelijk Nederlands gespro-
ken wordt. Er wordt beleefd, rustig 
en zachtjes gesproken. 

TELEFONEREN

Telefoongesprekken moeten buiten 
het speellokaal gevoerd worden. In-
dien het gesprek langer dan onge-
veer 5 minuten duurt, regelt u zelf 
met een andere ouder het toezicht 
op uw kind.
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SPEELGOED

Tijdens de spelochtend zijn alle vol-
wassenen gezamenlijk verantwoor-
delijk voor het bij elkaar houden van 
het speelgoed in de juiste speelhoe-
ken. Tijdens het opruimliedje helpt 
iedereen mee met opruimen. Het 
materiaal van de Ouder- & Kindin-
loop wordt regelmatig schoonge-
maakt.

SIERADEN

Het is niet toegstaan dat uw kind 
sieraden draagt als het naar de Ou-
der- & Kindinloop komt. Een sieraad 
kan gevaar opleveren voor het kind, 
bijvoorbeeld verstikking doordat 
het kind blijft hangen aan een hals-
ketting. Bovendien is Swazoom niet 
aansprakelijk bij verlies of diefstal 
van het sieraad.

ROKEN

Op de Ouder- & Kindinloop mag niet 
worden gerookt.

TUSSENDOORTJES

In het speellokaal mag niet gege-
ten worden. Drinken (koffie/thee) is 
geen probleem, rekening houdend 
met de veiligheid van de kinderen. 
In de kring drinken de kinderen wa-
ter. Iets anders dan water is niet toe-
gestaan.

TRAKTEREN

Als uw kind jarig is, mag het gevierd 
worden met een traktatie. Snoepen 
is slecht voor de kinderen, vooral 
voor het gebit. Daarom mogen er al-
leen maar gezonde traktaties uitge-
deeld worden, zoals een fruitstokje. 
Wilt u er alstublieft rekening mee 
houden, dat er kinderen in de groep 
kunnen zitten die niet alles mogen 
eten? Een traktatie hoeft niet altijd 
iets eetbaars te zijn. U kunt uw kind 
ook een kleinigheidje laten geven 
zoals een bijzondere ballon of een 
mooi potlood. Twijfelt u over uw 
traktatie, overleg dan met de peda-
gogisch medewerker.

ZIEKTE

Zieke kinderen kunnen niet toege-
laten worden tot de Ouder- & Kin-
dinloop. Ouders die hun kind(eren)
wegens ziekte of een andere reden 
hebben afgemeld bij de voorschool 
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worden niet toegelaten tot de Ou-
der- & Kindloop.

ZIEKTE PEDAGO-
GISCH MEDEWERKER

Er staat altijd een pedagogische me-
dewerker op de groep. In geval van 
afwezigheid wordt er  inval geregeld. 

VAKANTIES

De Ouder- & Kindinloop is 4 weken 
gesloten in de zomervakantie en 2 
weken in de kerstvakantie. Alle ove-
rige vakanties zijn we gewoon ge-
opend.

FOTO EN FILM
Fotograferen en filmen is toege-
staan, tenzij er bezwaar is van ande-
re betrokkenen. 

MAXIMALE DEELNA-
ME 

De Ouder- & Kindinloop die 4 och-
tenden open is, en waarvan de ruim-
te klein is, gelden er extra regels. Op 
deze locaties geldt een maximum 

aantal van 10 á 12 bezoekers. Dit be-
treft de locaties OKC Klein Gooioord 
en OKC Gaasperdam.

OVERIGE 
INFORMATIE

MELDCODE

Swazoom heeft volgens wettelijke 
verplichting een ‘Meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ (ligt 
ter inzage op de locatie).
Deze meldcode geeft via een stap-
penplan aan hoe te handelen wan-
neer er signalen zijn die kunnen 
duiden op huiselijk geweld of kin-
dermishandeling. In deze meldcode 
staat ook opgenomen hoe te han-
delen bij vermoedens van kinder-
mishandeling, gepleegd door een 
beroepskracht. Bij vermoeden van 
kindermishandeling door een be-
roepskracht moeten onze medewer-
kers hiervan altijd melding maken 
bij de directie of leidinggevende.
Swazoom heeft een aandachtsfunc-
tionaris. De aandachtsfunctionaris 
ondersteunt medewerkers van Swa-
zoom die een vorm van kindermis-
handeling en/of huiselijk geweld 
vermoedt op grond van eigen waar-
neming of door informatie van der-
den. De aandachtsfunctionaris heeft 
een centrale rol in de stappen rond 
het signaleren en handelen bij ver-
moedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
Onze medewerkers worden ge-
traind in het nemen van de stappen 
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bij vermoedens van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. 

PEDAGOGISCH ME-
DEWERKER

De pedagogisch medewerkers zijn  
in opleiding of gediplomeerd in 
minimaal een MBO-4 diploma (pe-
dagogisch werk). Ze zijn gekwalifi-
ceerd conform de CAO Welzijn en 
Maatschappelijke Dienstverlening.  

VRIJWILLIGERS

Op een aantal locaties wordt ge-
werkt met vrijwilligers. Vrijwilligers 
zijn behulpzaam bij de uitvoering 
van de activiteiten en vallen onder 
de verantwoordelijkheid van de pe-
dagogisch medewerker. Taken en 
verantwoordelijkheden van vrijwil-
ligers zijn beschreven in ons vrijwil-
ligersbeleid.

VERKLARING OM-
TRENT HET GEDRAG 
(VOG)

Alle medewerkers, werkzaam bij 
Swazoom, ook de vrijwilligers, zijn in 

het bezit van een VOG.
CLIENTENRAAD

De medezeggenschap van de 
cliënten van de Stichting Swazoom 
wordt geregeld via de cliëntenraad. 
De cliëntenraad is een afvaardiging 
van alle klanten van Swazoom. 
De cliëntenraad heeft vijf wettelijk 
vastgestelde rechten:

• Recht op informatie.
• Recht op overleg met de directie.
• Recht om ongevraagd en 
 gevraagd te adviseren.
• Recht van enquête in geval van   
 wanbeleid.
• Recht op bindende voordracht   
 bestuurslid Raad van Toezicht.

U kunt contact opnemen met de 
cliëntenraad via: clientenraad@swa-
zoom.nl.

KLACHTENREGELING

Ouders die niet tevreden zijn over het 
gevoerde beleid kunnen intern of ex-
tern hun klacht indienen.

Intern:
Door direct de klacht met de pedago-
gisch medewerker of haar gebieds-
manager te bespreken. Swazoom 
heeft een interne klachtencoördina-
tor en -regeling, die op onze website 
staat. 

Extern:
Als u er niet uitkomt kunt u extern 
een klacht indienen. Swazoom heeft 
op haar website www.swazoom.nl 
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een link waarin ouders direct kunnen 
doorlinken naar de (externe) klach-
tencommissie.

DE VOORSCHOOL

Uw peuter goed voorbereid naar de 
basisschool? De voorschool is een 
plek waar peuters spelend leren en 
ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op 
de voorschool krijgen de peuters van 
2,5 tot 4 jaar spelenderwijs vaardig-
heden die zij nodig hebben voor een 
goede start op de basisschool. Er is 
veel aandacht voor taal en de sociale, 
lichamelijke en creatieve ontwikke-
ling van uw kind. 

Op de voorschool doen de kinderen 
spelletjes, ze tekenen, zingen, knutse-
len, luisteren naar verhalen en leren al 
spelend heel veel. Er wordt met een 
educatief programma gewerkt. Ook 
op de basisschool wordt een specifie-
ke methode gebruikt. De voorschool 
werkt nauw samen met de basis-
school. 

Als uw kind naar de voorschool gaat 
doet u als ouder ook mee. Uw peu-
ter ontwikkelt zich niet alleen op de 
voorschool, maar ook thuis. U kunt af 
en toe meedoen op de groep van uw 
kind. U ziet dan waar uw kind mee be-
zig is en u kunt de spelletjes die ze op 
de groep doen dan ook thuis spelen. 
Regelmatig wordt met u besproken 
hoe het met uw kind gaat. 
Op de voor- en basisschool werken 
oudercontactmedewerkers die u kun-
nen uitleggen wat voor activiteiten er 
voor ouders op school en in de buurt 

zijn. In de ouderkamer zijn bijeen-
komsten en cursussen voor ouders. 
Hier kunt u ervaringen uitwisselen 
met andere ouders en advies krijgen 
over de opvoeding van uw kind.

Aanmelden of meer informatie?
Wanneer uw kind een VVE-indicatie 
heeft gaat hij of zij vier ochtenden of 
middagen naar de voorschool. Zon-
der VVE-indicatie of als uw kind in 
een focusgebied woont gaat uw kind 
twee ochtenden of middagen. Het 
is mogelijk om (onder vaarwaarden) 
dagdelen bij te kopen). Per groep ko-
men er maximaal 16 peuters spelen 
onder begeleiding van twee pedago-
gisch medewerkers. 

Inschrijven kan alleen als u woon-
achtig bent in of aantoonbaar eco-
nomisch gebonden bent aan Am-
sterdam Zuidoost. U kunt uw kind 
inschrijven vanaf 11 maanden. In-
schrijven kan telefonisch via de Ou-
der Kindadministratie van  Swazoom 
op 020 569 68 14 van maandag tot 
en met donderdag tussen 9.00 uur en 
13.00 uur en via de website van Swa-
zoom, www.swazoom.nl. Zij kunnen 
u ook meer informatie geven over de 
voorschool.

SPEEL-O-THEEK

Goed speelgoed is voor kinderen 
belangrijk om zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Helaas is goed speel-
goed vaak erg duur. Swazoom heeft 
daarom in het OKC Gaasperdam 
(Reigersbos 309) een Speel-o-theek 
opgezet. Hier kunt u terecht voor:



11

• het lenen van speelgoed;
• informatie over spelen met speel-

goed;
• een plek waar uw kind “steeds   
 met ander speelgoed” kan spelen;
• informatie welk speelgoed bij uw  
 kind past.

Meer informatie hierover  vindt u op 
www.swazoom.nl.

OPVOEDVRAGEN

Voor vragen en/of advies over de op-
voeding en behoefte aan eventuele 
ondersteuning bij de opvoeding van 
uw kind (0 tot 18 jaar) kunt u terecht
bij de ouder- en kindadviseurs van 
de Ouder- & Kindteams (OKT).

CONTACT-
GEGEVENS

Een actueel overzicht van alle Ou-
der- & Kindinlopen vindt u op onze 
website www.swazoom.nl.
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