Contact met
ouders

jes. Op de ramen van de locatie hebben we themakaarten geplakt. Tweezijdig, zo kunnen ouders ook buiten
zien wat die maand het thema is.’
Voor nieuwe ouders is het extra ingewikkeld. Rondleidingen gebeuren nu
op een andere manier. Mirjam de
Boode ontvangt ouders op het plein
en vertelt over KOKO en de werkwij-

Hoe kun je ouders betrekken bij het kindcentrum? In coronatijd
is dat een hele uitdaging. Melissa Be van de CED-Groep en
Mirjam de Boode, locatiemanager peuteropvang van KOKO
Kinderopvang wisselen ervaringen uit.

ze. Ouders kunnen alleen door het
raam naar binnen kijken. Ouders
brengen hun kinderen dus ergens
naartoe waar ze zelf nooit binnen
zijn geweest. Mirjam de Boode is
daarom extra trots op het vertrouwen
dat ze krijgt van ouders. ‘We sturen
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ze natuurlijk geregeld een foto. Het
belangrijkste is toch dat ze aan het
eind van de dag een vrolijk kind
ophalen.’
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Lockdown

Ouderbetrokkenheid begint met het
investeren in de relatie met ouders
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lands voor te lezen, bedenk dan zelf

MANAGEMENT

interesse en neem initiatief voor communicatie.
> Deel positieve ervaringen en spreek positieve verwachtingen uit over het kind

deropvang maakte gebruik van een
nabijgelegen bouwspeeltuin. Daar
konden ouders en pedagogisch medewerkers elkaar op veilige afstand
ontmoeten. Het bleek dat zelfs ou-

> Creëer een ontmoetingsplek binnen, of in coronatijd buiten, het kindcentrum
waar ouders onderling met elkaar in contact kunnen komen.
> Stem met ouders hun verwachtingen van de samenwerking in coronatijd af, en

doen, aansluitend bij het thema, en inspireer door zelf ook filmpjes e.d. te sturen.
> Borg de oudercontacten. Wordt er bijvoorbeeld per locatie vastgelegd wat er
wordt gedaan, wie er komt of hoe ouders worden uitgenodigd?

Bij KOKO Kinderopvang vindt binnenkort de eerste online-ouderavond

maar het heeft ook voordelen.
Ouders hoeven de deur niet uit en
hoeven geen oppas te regelen.
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