JAARVERSLAG

2020

Inleiding
In het eerste kwartaal van 2020 heeft het adviesrapport wat voortvloeide uit het in 2019 ingezette onderzoek naar
kwaliteitsverbetering van de organisatiestructuur opvolging gekregen. Er werden 3 nieuwe bestuursleden
aangetrokken, elk met expertise op verschillende terreinen die van grote waarde zijn voor kinderopvang
Mamaloe. Er werden nieuwe statuten opgesteld en bekrachtigd waarmee de bestuurswijziging naar een one-tear
model een feit werd. Overhead functies kregen een andere benaming en/of inhoud en werd uitgebreid met een 2e
administratieve kracht, zodat Mamaloe de komende jaren de beoogde kwaliteit verder kan borgen.
In januari dook in China een nieuw virus op wat zich, naar niet veel later bleek, in een rap tempo over de wereld
verspreidde en ook Nederland aandeed. Dat resulteerde in maart in een lockdown waardoor ook de
kinderopvang moest sluiten voor de reguliere opvang. Binnen enkele dagen tijd slaagden we er, samen met onze
samenwerkingspartner ABBO, in de noodopvang te organiseren voor kinderen van ouders werkzaam in cruciale
beroepen en kinderen uit zo genaamde kwetsbare gezinnen. Naast het organiseren van deze noodopvang waren
er ook zorgen om de gezondheid van onze (pedagogisch) medewerkers. Immers zij komen gedurende de dag in
contact met de kinderen, ouders en collega’s, werden soms ziek door het coronavirus of hadden klachten
waardoor zij niet konden komen werken omdat zij getest moesten worden en hierdoor in quarantaine gingen
omdat zij moesten wachten op de testuitslag.
Van overheidswege werden er Corona protocollen opgesteld, waarvan de updates elkaar in ras tempo
opvolgden. Op de werkvloer moesten allerlei maatregelen getroffen worden. Zo mochten ouders de locaties niet
meer binnen komen en hun kind aan de deur afgeven. Ondanks de noodzaak van deze maatregel, voelde dit
vaak niet goed. Maar ook dit wende en zorgde ook voor meer rust op de groepen voor de kinderen. Dat bleef ook
bij ouders niet onopgemerkt. Ook op kantoor werden er voorzieningen getroffen, introduceerden we thuiswerken
voor medewerkers in niet groep gebonden functies, het online vergaderen en gesprekken voeren, cursussen
werden online verzorgd en gevolgd.
Uit de gedrevenheid van onze medewerkers om alle nieuwe vaardigheden snel onder de knie te krijgen en het
massaal gehoor geven door onze klanten aan onze oproep om toch vooral de facturen voor de opvang tijdens de
sluitingsperiode door te betalen maakte mij duidelijk dat Kinderopvang Mamaloe een solide organisatie is
geworden, waar medewerkers en klanten zich verbonden mee voelen.
Het gevoel van verbondenheid en een flexibele houding is van groot belang om ernstige en langdurige crisis als
deze het hoofd te kunnen bieden.
Ik ga het nieuwe jaar dan ook vol vertrouwen tegemoet
Petra Ferket, Directeur-Bestuurder
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PEDAGOGIEK
EN
KWALITEIT,
VEILIGHEID
EN
BELEID

Kwaliteitsbeleid:
Sinds het behalen van het HKZ certificaat op 20 december
2002, wordt het kwaliteitshandboek aan de hand van een
verbeter-cyclus structureel geëvalueerd, verbeterd en
herzien.
Omdat dit een zeer tijdrovende klus is, deze niet meer
aansloot bij de werkwijze van Mamaloe en de vraag vanuit
het werkveld steeds groter werd om dit systeem te wijzigen
in een meer handzaam en duidelijker kwaliteitshandboek, is
in het voorjaar 2020 in overeenstemming met het bestuur
besloten te stoppen met de HKZ certificering en het
handboek kwaliteit langzaam, conform de herzieningscyclus
om te bouwen naar een meer ‘eigen’ handboek kwaliteit

Pedagogisch beleid:
In 2020 werd het pedagogisch beleidsplan
Buitenschoolse Opvang, in overleg met de
medewerkers en met instemming van de
oudercommissies herzien. De regels vanuit
wetgeving werden hierin meegenomen. Alle
ouders zijn middels de notulen van de
oudercommissies hierover geïnformeerd.
Het pedagogisch plan is conform wet- en
regelgeving te vinden op onze website.

Kind volgsysteem – PRAVOO 0-4 jaar /
warme overdracht :
Van elk kind van 0 – 4 jaar wordt, door de
pedagogisch medewerkers, 2 x per jaar
een observatielijst ingevuld, die de totale
ontwikkeling van het kind meet. Deze
observaties zijn tevens leidraad tijdens de
10-minuten gesprekken met de ouders en
voor de overdracht naar de basisschool.
In 2020 vonden, in verband met de “Coronamaatregelen”, de 10-minuten gesprekken
niet in fysieke vorm plaatsvonden maar via
Face-time
of
telefonisch.
In
de
samenwerking met de Brede Scholen van
stichting ABBO vindt er voor elke peuter een
“warme” overdracht plaats.

.

Piramide scholing Pedagogisch Medewerkers:
In 2020 sloten 11 pedagogisch medewerkers met goed
gevolg het scholingstraject van de Piramidetraining
module 1 en 13 pedagogisch medewerkers met goed
gevolg het scholingstraject van de Piramidetraining
module 2 af en ontvingen hiervan een deelcertificaat.
In 2020 zijn 7 Pedagogisch medewerkers het
scholingstraject Piramidetraining module 1 en 11
pedagogisch medewerkers het scholingstraject
Piramidetraining module 2 gestart. Zij zullen deze in
2021 afronden.
Voor 18 gediplomeerde pedagogisch medewerkers, de
expertgroep, werd in het kader van de permanente
educatie, een opfriscursus georganiseerd waarbij de PIA
(Piramide Implementatie Assessment) ingezet werd.
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Video Interactie Training / Pedagogische
coaching:
Ter bevordering van de deskundigheid van de
pedagogisch medewerkers op het gebied van
communicatie en om de interactie tussen
pedagogisch medewerkers en kinderen te
verbeteren hebben alle pedagogisch medewerkers
in 2020 Video Interactie Training en Pedagogische
Coaching ondergaan ter bevordering van de
interactievaardigheden van de pedagogisch
medewerkers.

GGD – inspecties:
In 2020 zijn, vanwege Corona, niet alle locaties
bezocht door de GGD voor een jaarlijkse inspectie.
Er vonden in januari, februari en augustus op de
locaties Rode Schouw, Dorpsstraat, Krabbenkooi en
Oost voor alle groepen en op de locatie Aanloop
enkel voor de bso groep, reguliere onaangekondigde
inspecties plaats. Deze locaties / groepen werden
allen positief beoordeeld.
Op de locatie Kleine Zeeridder vond in juli en op de
locatie Montessori vond in oktober een inspectie
plaats naar aanleiding van de aanvraag voor
uitbreiding van het aantal kindplaatsen. Beiden
werden gehonoreerd en de uitbreidingen werden
daarmee opgenomen in het landelijk register
kinderopvang.
Alle inspectierapporten zijn terug te vinden op onze
website.
Het handhavingsadvies daterende van eind 2019
voor de KDV en PO groep op de locatie Montessori,
kreeg in 2020 een vervolg. Dit dossier is eind 2020
nog niet gesloten.
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WAARDERING

Tevredenheidmeting klanten:
Middels “Tevreden.nl” is in 2020 de tevredenheid bij ouders met kinderen op
verschillende momenten en met behulp van verschillende vragenlijsten op
de volgende punten gemeten:

DOOR
KLANTEN

- Evaluatie na eerste maanden dagopvang:
173 ouders zijn uitgenodigd om aan de meting deel te nemen. Er hebben 48
ouders gereageerd, een respons van 27,7%.
Zij hebben de dagopvang beoordeeld met een 8,7 voor het kindercentrum in
het algemeen.
De NPS score was 62,7
- Eindevaluatie dagopvang:
112 ouders zijn uitgenodigd om aan de meting deel te nemen. Er hebben 33
ouders gereageerd, een respons van 29,4%.
Zij hebben de dagopvang beoordeeld met een 8,5
De NPS score was 46,4
Het landelijk gemiddelde cijfer voor dagopvang was in 2019: 8,5
- Evaluatie na eerste maanden buitenschoolse opvang:
64 ouders zijn uitgenodigd om aan de meting deel te nemen. Er hebben 17
ouders gereageerd, een respons van 26,5 %.
Zij hebben de buitenschoolse opvang beoordeeld met een 8,5 voor het
kindercentrum in het algemeen.
De NPS score was 44,2
- Eindevaluatie buitenschoolse opvang:
85 ouders zijn uitgenodigd om aan de meting deel te nemen. Er hebben 12
ouders gereageerd, een respons van 14,1 %.
Zij hebben de buitenschoolse opvang beoordeeld met een 8,8
De NPS score was 65
Het landelijk gemiddelde cijfer voor buitenschoolse opvang was in 2019: 8
In ons kwaliteitssysteem hebben wij vastgelegd dat wij actie nemen bij een
respons van 80% en een onvoldoende.
Om deze reden behoefde er geen actie genomen te worden op de
verschillende uitkomsten. Wel hebben we ons “voordeel” met de gegeven
suggesties gedaan, en zijn de metingen in de interne overleggen en met de
oudercommissies besproken.

Jaaroverzicht klachten
In 2020 zijn er 3 klachten door klanten ingediend middels de interne
klachtenprocedure. In alle gevallen betroffen het klacht over het
handelen van de pedagogisch medewerker van de groep.
Alle klachten konden door de locatiehoofden met de betreffende klanten
afgehandeld worden.
Er zijn door klanten geen klachten ingediend bij de Geschillencommissie.
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Op 31 december 2020 zijn 76 medewerkers in dienst bij
Stichting Kinderopvang Mamaloe.
PERSONEEL

Hiervan zijn 49 medewerkers met een contract voor
onbepaalde tijd en 27 medewerkers met een contract voor
bepaalde tijd.
Op 31 december 2020 waren 49,13 fte bezet.

Mutaties:

In 2020 zijn 14 nieuwe medewerkers verwelkomd
en zijn 10 medewerkers uit dienst gegaan.

Soorten
dienstverband
en
leeftijdsopbouw

Leeftijdsopbouw
13%4% 24%
24%
35%

20-25 jaar

25-35 jaar

45-55 jaar

55-67 jaar
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35-45 jaar

Ziekteverzuim in 2020
Totaal verzuimpercentage:
Meldingsfrequentie
Gemiddelde verzuimduur

8,55%
1,06
1-8 dagen:
8-42 dagen:
42-365 dag:
>365 dagen:

Jaaroverzicht
klachten
0,99
2,10
1,82
3,57

In 2020 zijn er door
medewerkers geen
klachten ingediend.

Stagiaires:

BBL:

Begeleid werken:

In het schooljaar 2020-2021:
- Zijn 30 stagiaires in de
verschillende groepen
gestart met hun stage. 5
van hen zijn gestopt.
- 20 van hen volgen de
BOL opleiding OA&PM
(combi
opleiding
Onderwijs Assistent en
Pedagogisch
Medewerker
Kinderopvang) aan het
Scalda
College.
5
Stagiaires volgen de
BOL opleiding PW3.

In
2020
zijn
twee
medewerkers naast hun baan
als pedagogisch medewerker
gestart met de opleiding PEP
GPM
4
(pedagogisch
educatief professional Gespecialiseerd
Pedagogisch
Medewerker
niveau 4).
1 Medewerker, welke deze
opleiding in 2019 gestart
was, in mei 2020 haar
diploma in ontvangst mogen
nemen.
1
Medewerker
is
in
september gestart met de
opleiding
Pedagogisch
medewerker
niveau
4
inclusief het aanvullende
traject
Antroposofische
kinderopvang.

In 2020 bood Mamaloe voor
het 17e jaar een “stageplaats”
aan een vrouw met een
verstandelijke beperking. Zij
verrichtte
vanuit
SDW
voorziening “De Colweghe” in
Halsteren, ondersteunende
werkzaamheden in de groep
Klukkluk, onder begeleiding
van
de
pedagogisch
medewerkers.
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CAPACITEIT
EN
BEZETTING

Capaciteit:
Halsteren:
Locatie Brede School de Rode Schouw:
Groep Mik:
0 – 4 jaar
Groep Schouwspel
4 – 12 jaar

12 + 16 kindplaatsen
30
kindplaatsen

Locatie Dorpsstraat:
Groep Pipo:
Groep Klukkluk:
Groep Sapperdeflap:

15
15
40

0 – 4 jaar
2 – 4 jaar
4 – 12 jaar

kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen

Bergen op Zoom:
Locatie Brede School Oost:
Groep Ratjetoe
0 – 4 jaar
Groep Proeftuin
2 – 4 jaar
Groep het Kwetternest 2 – 4 jaar
Groep ’t Wiebelhuis
4 – 12 jaar

16
16
16
40

kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen

Locatie Brede School de Krabbenkooi:
Groep de Zeester
0 – 4 jaar
Groep de Kreukeltjes
2 – 4 jaar
Groep de Zeebonken
4 – 12 jaar
Groep de Kleine Zeeridder 2 – 4 jaar

14
16
30
13

kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen

Locatie Brede School Montessori
Groep Plom
0 – 4 jaar
Groep Ons Marieke
2 – 4 jaar
Groep de Parelridders
4 - 12 jaar

16
16
33

kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen

Locatie Brede School de Aanloop
Groep Snuf en Snuitje
0 – 4 jaar
Groep Koekeloere
2 – 4 jaar
Groep de Lachplaneet
4 - 12 jaar

16
16
30

kindplaatsen
kindplaatsen
kindplaatsen

Steenbergen:
Locatie Brede School de Nieuwe Veste:
Groep de Guppies
0 – 4 jaar
Groep de Bibberhaai
4 – 12 jaar

16 + 8 kindplaatsen
30
kindplaatsen
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Bezetting groepen:
2020
Loc. Brede School Rode Schouw
Groep Mik
52%
Groep Schouwspel
53,5%
Loc. Dorpsstraat:
Groep Klukkluk
65%
Groep Pipo
50%
Groep Sapperdeflap
18,5%
Loc. Brede School Oost
Groep Ratjetoe / Proeftuin
56%
Groep PO Proeftuin
71%
Groep PO Kwetternest
71%
Groep ‘t Wiebelhuis
32,5%
Loc. Brede School Krabbenkooi
Groep de Zeester
63%
Groep PO de Kreukeltjes
72%
Groep de Zeebonken
37,5%
Groep po de Kleine Zeeridder
18%
Loc. Brede School Montessori
Groep Plom
65%
Groep PO Ons Marieke
70%
Groep Parelridders
34,2%
Loc. Brede School Nieuwe Veste
Groep PO de Guppies
61%
Groep de Bibberhaai
39%
Loc. Brede School Aanloop
Groep Snuf en Snuitje
59%
Groep PO Koekeloere
67%
Groep Lachplaneet
24,5%

2019

2018

2017

2016

2015

50%
44,0%

81,4%
53,5%

65,9%
44%

43,2%
32,2%

52,2%
27,7%

78,9%
54,8%
24,5%

90,0%
72,9%
34,7%

72,7%
65,9%
32,5%

59,5%
56,1%
31,9%

51,9%
59,1%
35,2%

59,8%
93,3%
73,6%
33,7%

130,9%
96,5%
76,9%
88,0%

125,5%

121,9%

111,2%

74%

68,6%

57,5%

71,3&
65,5%
33,1%

75,3%
78,7%
40,6%

71,9%

69,6%

58,7%

52,8%

32,7%

19,6%

75%
82,7%
34,3%

97,0%
78,7%
24,8%

49,3%

27,3%

21,4%

25,7%

18,4%

13,9%

40,6%
27,3%

64,2%
20,4%

66%

67,3%
69,5%
22,4%

88,7%
70,8%
17,3%

58,9%
21,3%

Aantal kinderen in de opvang
op 31-12-2020:
Op 31-12-2020 werden er door
Kinderopvang Mamaloe 416
kinderen van 0 – 4 jaar in het
kinderdagverblijf/peuteropvang
opgevangen en werden er 323
kinderen van 4 – 12 jaar in de
buitenschoolse
opvang
opgevangen.
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58,9%

MEDEZEGGEN
SCHAP

Oudercommissie
In 2020 hebben de oudercommissies:
•

Van de locaties Halsteren en Bergen op Zoom 3 x gezamenlijk vergaderd. Er stonden 4 vergaderingen
gepland, maar vanwege de Corona maatregelen werd de vergadering van mei geannuleerd. De laatste
vergadering in november vond vanwege de maatregelen rondom Corona digitaal via Teams plaats. Tijdens
de vergaderingen werden de volgende zaken besproken:: wijzigingen personeel, GGD inspecties en
rapportages, Pedagogisch plan bso, Jaaroverzicht klachten klanten, Beleid op weersomstandigheden of
staking, Ontruimingsoefeningen, Opleidingseisen beroepskrachten, Beroepskracht-kind ratio, Groepsgrootte,
Meerjaren Strategisch beleidsplan, Jaarverslag 2019, Pedagogisch Coaching plan Mamaloe, 4-ogenprincipe,
Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, Uitkomsten Tevredenheidsmetingen en prijs 2020

•

Van de locatie Nieuwe Veste in verband met Corona 3 x vergaderd. Er stonden 4 vergaderingen gepland,
maar vanwege de Coronamaatregelen werd de vergadering van mei geannuleerd. De laatste vergadering in
november vond vanwege de Corona maatregelen via facetime plaats. De volgende punten zijn besproken:
wijzigingen personeel, GGD inspecties en rapportages, Pedagogisch plan bso, Jaaroverzicht klachten
klanten, Beleid op weersomstandigheden of staking, Ontruimingsoefeningen, Opleidingseisen
beroepskrachten, Beroepskracht-kind ratio, Groepsgrootte, Meerjaren Strategisch beleidsplan, Jaarverslag
2019, Pedagogisch Coaching plan Mamaloe, 4-ogenprincipe, Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid,
Uitkomsten Tevredenheidsmetingen en prijs 2020

•

Alle medewerkers, tijdens de dag van de pedagogisch medewerker in september, getrakteerd op een leuk
presentje
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Samenstelling Oudercommissies op 31-12-2020:
OC Rode Schouw:

Mevr. D. Duijvelaar, Mevr. J. Zom,
Afgetreden: Mevr. S. Ebbers

OC Dorpsstraat:

Mevr. N. Jongmans en mevr. W. Bovee
Afgetreden: ---

OC Oost:

Mevr. S. Koevoets
Nieuw per 01-01-2021: Mevr. C. Mammedtagizadeh
Afgetreden: ---

OC Krabbenkooi:

Mevr. M. de Weert en Mevr. L. Lijten
Per 01-01-2021: mevr. L. Snellen
Afgetreden: Mevr. G. van Gils

OC Montessorischool:

Mevr. K. Aertssen, Mevr. P. Rockx en Dhr. M. Claesen
Nieuw per 01-01-2021: mevr. D. Molenaar
Afgetreden: ---

OC Aanloop:

-Afgetreden: Mevr. E. v.d. Wekke

OC Nieuwe Veste:

Nieuw lid per 01-01-2021: Mevr. S. Boelhouwer
Afgetreden: Mevr. A. de Deugd, Mevr. S. van den Berg

Om voldoende leden te hebben die alle locaties kunnen vertegenwoordigen, zijn er in 2020 diverse
wervingsacties gehouden.

Jaaroverzicht klachten:
In 2020 zijn er geen
klachten
door
de
oudercommissies ingediend.
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De Ondernemingsraad:
De Ondernemingsraad is in 2020 gewijzigd naar de volgende samenstelling:
Voorzitter
: Mevr. I. Schillemans
loc. School oost
Secretaris
: Mevr. A. Wanrooij
loc. Aanloop
Adviseur
: Mevr. J. Buuron - Henze
Beleidsmedewerker Kwaliteit
Lid + Lief en Leed
: Mevr. A van der Linden - Jacobs loc Dorpsstraat
Lid
: Mevr. W. Musters
loc Montessori
Lid
: Mevr. M. Willems - Peters
loc Krabbenkooi
Lid
: mevr. Y de Jong - Knook
loc Nieuwe veste
Lid:
: Mevr. A. Cox
loc. Rode Schouw
Afgetreden zijn:
Voorzitter

: Mevr. M. van Gent

Locatie Rode Schouw / Nieuwe Veste

Onderwerpen die besproken zijn:
Ontwikkelingen organisatie: traject H. Nijkamp, Financiële jaarstukken 2019, jaarverslag 2019 , jaaroverzicht
ongevallen medewerkers 2019, Resultaten tevredenheidsmeting personeel, Jaaroverzicht klachten medewerkers
2019, jaaroverzicht ziekteverzuim medewerkers 2019, Handleiding personeelsbeleid: met voorstel
contractomvang binnen teams, Schoonmaakwerkzaamheden Pedagogisch medewerkers, compensatie uren,
Start nieuwe peutergroep de Kleine Zeeridder, verkiezingen OR
Verder zijn er in het kader van het Lief en Leedprotocol en het daardoor onder de aandacht brengen van het
bestaan van de OR, diverse cadeautjes uitgereikt bij geboortes, huwelijken en jubilea.
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SAMENWERKING

In 2020:
-

Is de Samenwerking met Stichting ABBO verder uitgebouwd door:
▪ Participatie in de verschillende werkgroepen “Jonge kind”,
Stuurgroep VVE en IKC overleg in de brede scholen.
▪ Uitbreiding van het aantal kindplaatsen van de kinderdagopvang
groep op de locatie Nieuwe Veste
▪ Starten van een antroposofische peutergroep behorende bij de
Vrije School de Zeeridder
▪ Pr-activiteiten samen te ondernemen, waaronder gezamenlijk
adverteren in de Babykoffer, welke uitgegeven wordt via de
consultatiebureaus, adverteren in de bioscoop, Bidon actie voor
alle kinderen op school, kinderopvang en rondleidingen.
▪ Organiseren van een verbindingsdag voor bestuurders.
▪ Schooldirecteuren, IB-ers, MT en locatiehoofden van beide organisaties. Deze dag werd vanwege
Corona geannuleerd en verplaatst naar 2021

-

Deelname aan het directeuren overleg West Brabant-Zeeland; een overleg met directeuren van 20
instellingen voor kinderopvang in de regio West Brabant / Zeeland.
Doel van dit overleg: uitwisseling van informatie met betrekking tot CAO, Wet Kinderopvang, toezicht door
GGD, enz., en het leveren van input aan de Branche Organisatie Kinderopvang.
De geplande vergaderingen werden vanwege Corona afgelast.

-

Heeft kinderopvang Mamaloe deelgenomen aan het overleg voor praktijkopleiders ROC Scalda en de
Projectgroep ROCKO voor curriculumontwikkeling. De overleggen hebben als doel te komen tot betere
afstemming tussen de PW-opleidingen en de Kinderopvanginstellingen en de ontwikkeling van een nieuw
onderwijsaanbod voor de opleiding PW3 en PW4.

-

Is (digitaal) deelgenomen aan de gemeentelijke VVE overleggen.
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Overige activiteiten:
•

Voor de kinderen van de kdv groepen is in 2020 als alternatief voor het jaarlijkse zomerfeest een feestweek
georganiseerd.

•

Voor de kinderen van de kdv groepen is in 2020 een sinterklaasfeest
georganiseerd. Binnen de Brede Scholen werd zoveel mogelijk
aangesloten bij de viering van school.

•

Voor de kinderen van de verschillende bso’s zijn in 2020 verschillende
workshops georganiseerd.
Koken:

Techniek:

• Op 29 juni werd er op de groepen 0-4 en 2-4 jaar aandacht besteed aan de
jaarlijkse Modderdag

• In de laatste week voor de kerstvakantie december vond op alle locaties in
Halsteren en Bergen op Zoom een kerstfeestweek plaats.
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SAMENSTELLING
BESTUUR

Op 31-12-2020:

Voorzitter:

Dhr. K. Rommens

Toezichthouder :

Mevr. I. Vermeulen

Toezichthouder:

Mevr. L. Derks

Toezichthouder:

Mevr. R. Govers

Toezichthouder:

Mevr. L. Plasmans

Afgetreden in 2020:
Mevr. P. Janssen
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Stichting Kinderopvang Mamaloe
Dorpsstraat 53
4661 HM Halsteren
0164 – 682662
www.mamaloekinderopvang.nl
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