Koningsbosch, 8 oktober 2018
Betreft: Vragenlijst behoeftepeiling peuterspeelzaal en BSO in basisschool ‘t Keuningshöfke
Geachte ouder/verzorger,
Namens Wee- Play Kinderopvang en basisschool ‘t Keuningshöfke leggen wij u bijgaande
vragenlijst voor om te onderzoeken of er behoefte is aan peuterspeelzaal en BSO binnen de
basisschool om zodoende mogelijk een verdere samenwerking aan te gaan.
Peuters gaan ontdekken, leren de wereld beter kennen en maken vrienden. Ze leren grenzen
kennen, voelen zich gewaardeerd en ontwikkelen allerlei vaardigheden. Er wordt gewerkt met
een vaste dagindeling (vertrouwd en herkenbaar), waardoor peuters weten waar ze aan toe zijn.
Naast spelen wordt er dus ook heel veel geleerd, en krijgen alle peuters een goede
voorbereiding op de overstap naar de basisschool! Een meerwaarde van een peuterspeelzaal in
een basisschool is o.a. dat de lijntjes heel erg kort zijn, zodat de leerkrachten de nieuwe
kinderen die hun school gaan bezoeken al enigszins kennen en dat de kinderen al vertrouwd zijn
met het gebouw. Op veel momenten wordt er namelijk al samen gespeeld en gewerkt.
Peuterspeelzaal is voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar tussen 08:30 uur en
12:00/12:30 uur. De kinderen worden minimaal 2 ochtenden tijdens schoolweken verwacht.
Ook een BSO op de basisschool is natuurlijk heel erg fijn voor werkende of studerende ouders.
Kinderen zijn na het werk snel opgehaald, en verblijven ondertussen in een voor hen vertrouwde
omgeving.
BSO (buitenschoolse opvang) is er voor 4 tot 12-jarigen (einde basisschoolleeftijd) van 06:30 uur
tot start school en vanaf einde schooltijd tot 19:00 uur.
Voor zowel peuterspeelzaal als BSO is kinderopvangtoeslag aan te vragen. Tevens is er voor
ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag (bijvoorbeeld wanneer één ouder niet
werkt) een tegemoetkoming vanuit de gemeente mogelijk. Ook met een VVE-indicatie (Vroeg- en
Voorschoolse Educatie) kunt u bij ons terecht. Kijk op www.wee-play.nl voor meer informatie.
Wij stellen het zeer op prijs als u ons door het invullen van dit formulier uw behoefte kenbaar
maakt, ook indien er geen behoefte bestaat! Wij ontvangen de ingevulde vragenlijst graag
uiterlijk 26 oktober retour. U kunt het papieren formulier inleveren bij de groepsleerkrachten,
in de brievenbus van school doen, per post naar ons versturen of mailen naar
info.keuningshofke@innovo.nl
Wij willen u hartelijk bedanken voor het invullen van deze vragenlijst.
Voor vragen kunt u contact opnemen met
Judith Le Large, Wee-Play Kinderopvang tel. 06-51702738
Bij voorkeur per mail: info@wee-play.nl
Karen Quaedackers, directeur bs. ’t Keuningshöfke, tel. 0475-301274
Bij voorkeur per mail: info.keuningshofke@innovo.nl

Vragenlijst:
Peuterspeelzaal
1. Heeft u kinderen in de leeftijd van 0 – 2 jaar, 2 - 4 jaar of 4 – 12 jaar?
 0 – 2 jaar, leeftijd(en)………………………………………………………………
 2 – 4 jaar, leeftijd(en)………………………………………………………………
 4 – 12 jaar, leeftijd(en) …………………………………………………………… (ga verder met vraag 6)
2. Heeft u behoefte aan peuterspeelzaal?
 Ja
 Nee, omdat……………………………………………………………………………….
3. Maakt u op dit moment gebruik van een peuterspeelzaal?
 Ja
 Nee

Zo ja, Hoe heeft u dat op dit moment geregeld?
o Kinderopvangorganisatie, …………………………….
o Anders,…………………………………………………..
4. Op welke ochtenden tijdens schoolweken denkt u gebruik te willen maken van de






peuterspeelzaal (minimaal 2 ochtenden aanvinken)?
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

5. Als er een peuterspeelzaal in de basisschool komt, gaat u hiervan dan ook

gebruikmaken?
 Ja
 Nee, omdat………………………………………………………………………………..
Zo ja, met ingang van welke datum (graag per kind aangeven)?
……………………………………………………………………………………………………
Buitenschoolse opvang
6. Heeft u kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar?
 Ja, leeftijd(en)…………………………………………………………………………….
 Nee (ga verder met vraag 11)
7. Heeft u behoefte aan buitenschoolse opvang?
 Ja
 Nee
8. Maakt u op dit moment gebruik van buitenschoolse opvang?
 Ja
 Nee

Zo ja, hoe heeft u dat op dit moment geregeld?
o Familie,………………………………………………
o Kinderopvangorganisatie, …………………………….
o Anders,…………………………………………………..

9. Als er een BSO in de basisschool komt, wilt u hier (in de toekomst) dan ook gebruik

van maken?
 Ja
 Nee
Op welke dagen tijdens schoolweken denkt u gebruik te willen maken van de
buitenschoolse opvang?
Maandag
 morgen van
uur tot aanvang school
 middag van einde school tot
uur
Dinsdag
 morgen van
uur tot aanvang school
 middag van einde school tot
uur
Woensdag
 morgen van
uur tot aanvang school
 middag van einde school tot
uur
Donderdag
 morgen van
uur tot aanvang school
 middag van einde school tot
uur
Vrijdag
 morgen van
uur tot aanvang school
 middag van einde school tot
uur

10.










11.
Is dit vaste of flexibele opvang?
 Vast
 Flexibel, ……… x per week/……… x per 2 weken

Anders, nl………………………………………………………………………………………………………………………….
Ruimte voor aanvullende vragen en/of opmerkingen:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12.

Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen met betrekking tot
peuterspeelzaal en BSO, vul dan hieronder uw contactgegevens in:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
tel. nr.
mailadres:

