Mentoraat op Peuterspeelzaal Het Visje
Inleiding
Vanaf 1 januari 2018 vallen de peuterspeelzalen onder de Wet Kinderopvang. Dit houdt onder andere
in dat Peuterspeelzaal Het Visje verplicht is om aan ieder kind een mentor te koppelen. Deze mentor
volgt structureel de ontwikkelingen van het kind en houdt ook het dossier van het kind bij, met daarin
alle gegevens betreffende de ontwikkeling van uw kind. Verder is zij het eerste aanspreekpunt voor de
ouders.
Informatie- overdracht
Tijdens de periode op de peuterspeelzaal vinden er (minimaal) drie informatie- overdrachten plaats
tussen mentor en ouders:
-Verwelkomen: Zodra de ouders en het kind voor de eerste keer komen, verwelkomt de mentor ouder
en kind op de groep. Zij zal kort uitleg geven over het dagritme, de gebruiken en zal laten zien waar
alles neergezet kan worden (eten, drinken, tas en jas). Daarnaast zal zij aan de ouders vragen of er
bijzonderheden zijn (ontwikkeling, gedrag of allergieën).
-1ste observatie: De mentor observeert het kind wanneer hij/zij drie jaar is. De mentor vult daarvoor
een observatieformulier in, die zij aan de ouders meegeeft. Mondeling controleert de mentor of
ouders hun kind herkennen in de observatie en of zij nog vragen of opmerkingen hebben.
-2de observatie: Vlak voordat het kind naar school gaat zal hij/ zij nogmaals geobserveerd worden door
de mentor. Ook bij deze observaties vraagt de mentor of ouders hun kind hierin herkennen. Ouders
krijgen formulieren mee voor de overdracht naar school. Aan ouders is de keus of zij deze informatie
inderdaad over willen dragen aan school of dat zij hun kind ‘blanco’ willen laten beginnen. De mentor
geeft aan dat, wanneer ouders daarvoor open staan, zij eventueel ook telefonisch contact kan hebben
met de leerkracht van de basisschool; warme overdracht (hierin ligt het initiatief bij ouders).
Taken en verantwoordelijkheden van de mentor
De mentor is het eerste aanspreekpunt voor ouders met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken
rondom het kind. Zij bewaakt het welbevinden van het kind en zorgt ervoor dat gemaakte afspraken
worden nagekomen. De mentor brengt de andere leidster(s) op de hoogte van bijzonderheden (in
bijvoorbeeld ontwikkeling, gedrag of gezondheid). Dit kan mondeling, maar ook schriftelijk door het op
te schrijven in het overdracht-schrift. Ook houdt zij het kinddossier bij, met daarin alle gegevens
betreffende de ontwikkeling van het kind. Tot slot, zorgt zij voor een goede overdracht naar de
basisschool; ouders zijn hierin vrij om deze informatie wel of niet door te geven aan school.
Meerdere mentoren
Wanneer een kind meerdere ochtenden komt, met verschillende leidsters, kan het zo zijn dat het
twee mentoren heeft. Zo is er op alle ochtenden dat het kind komt, een aanspreekpunt. De mentoren
zullen samen de observatieformulieren invullen zodat er een zo compleet mogelijk beeld van het kind
wordt gevormd.

