Samenwerking met partners
We doen het samen
In alles wat we doen proberen we de leefwerelden waarin kinderen opgroeien te verbinden: thuis,
kinderopvang, buurt en school.
Zo creëren we een emotioneel positief klimaat waarin kinderen kunnen groeien en ontwikkelen.
Ouders
Een gelukkige en veilige kindertijd gun je ieder kind. Ouders zijn de eerste en belangrijkste opvoeder om
daarvoor te zorgen. Wanneer een kind naar een van onze locaties komt willen wij daar graag een steentje aan
bijdragen. Hiervoor is een open en positieve samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerkers
belangrijk. Daarom gaan we regelmatig met ouders in gesprek over wat een kind meemaakt, hoe het zich
ontwikkelt en of er eventuele zorgen zijn.
Bij Kanteel is de inspraak van ouders op verschillende manieren mogelijk. Elk kindcentrum of locatie heeft een
eigen oudercommissie waarin ouders mee kunnen praten over de manier van werken op het kindcentrum. De
verschillende oudercommissies zijn verenigd in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Binnen de CCR krijgen ouders
de mogelijkheid om mee te praten over de besluitvorming en beleidsvoering van Kanteel Kinderopvang.
Onderwijs
Op onze kindcentra 0-13 werken we nauw samen met het onderwijs. Dit zorgt voor een soepel verloop tussen
de verschillende fases in de eerste dertien levensjaren van een kind. Samen zorgen we ervoor dat een peuter
de grote overstap naar de basisschool op een goede manier kan zetten. Maar ook een kind dat op school of op
de tussenschoolse opvang (TSO) iets heeft meegemaakt vindt een luisterend oor op de buitenschoolse opvang
(BSO).
Wijk, buurt en zorg
Kanteel kinderopvang vindt het belangrijk dat kinderen opgroeien in hun eigen buurt en wijk. Daarom bieden
wij aan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, passende opvang. Dit doen wij niet alleen. We werken
nauw samen met zorgpartners in de wijkgebonden zorgteams en met de ouders.
Ouders kennen hun kind het beste. Daarom gaan we regelmatig met ouders in gesprek over de ontwikkeling
van hun kind. Als het nodig is kunnen we samen met ouders een gerichte aanpak bedenken ten gunste van de
ontwikkeling van het kind.

