
Samen goed 

voor later!  

Een democratische 
oefenplaats, daar horen 
ook ouders bij; een 
good practice 



Ouderbetrokkenheid 

Ouderbetrokkenheid heeft een positieve invloed op het 
welbevinden en de ontwikkeling van kinderen. Daarom vinden 
wij bij Korein Groep een goed partnerschap tussen ouders en de 
kinderopvang belangrijk. 

 

Via een ouder-enquête kwam naar voren dat ouders behoefte 
hebben aan sociale contacten in het weekend.  

 

Veel klanten komen vanuit het technisch bedrijfsleven, expats en 
internationals. Zij gaan graag op een informele manier met elkaar 
in gesprek.  

 

 
 



Zaterdagactiviteit  

Met de wens van ouders is het team aan de slag gegaan, ze 
hebben gekeken en geluisterd naar wat de behoefte is van hun 
ouders.   

 

Elke vierde zaterdag van de maand  van 10-12 uur  wordt er een 
zaterdagactiviteit georganiseerd. Het doel is om met elkaar in 
gesprek te gaan over actuele onderwerpen. 

 

 

 
 



 
Workshop  

 
Voor de kinderen wordt er iedere keer een andere workshop 
gepland. Zo hebben ze onder andere een workshop voorlezen 
gehad van de bibliotheek, muziek op schoot en een vertelstel.  

 

Voor de invulling van  de workshop wordt gekeken naar de 
samenwerkingspartners in de wijk.  

 

De activiteit is heel laagdrempelig en een groot succes.  

 



 
Uitnodiging en Strippenkaart 

 
Voor deze activiteit hebben we een 2-tal formats ontwikkeld: 

• Uitnodiging  

• Strippenkaart 

 

Beide formats hebben we in het Nederlands en in het Engels 
ontwikkeld.   

 





Strippenkaart 
Ouders zijn bereid om een kleine bijdrage te betalen voor de 
workshop. Dit gebeurd middels een strippenkaart.   



Vanmorgen lezen 
Alinda en Marlie van 
de bibliotheek de 
verhaaltjes van Boer 
Boris gaat naar de 
zee en Mama is 
kwijt. Ook hebben 
we gekleurd en ter  
afsluiting zijn er 
aantal kinderen naar 
buiten geweest met 
de slee. 
Super geslaagde 
ochtend!!  



De zaterdag 
activiteit van 
november 
2014; muziek 
op schoot!! 
Wat deed 
iedereen 
super mee, 
erg leuk. 



Vandaag weer een 
leuke 
zaterdagactiviteit. 
Het "Vertelstel" was 
er vandaag. Ze 
vertelde het verhaal 
over de spin die een 
web ging maken en 
niet luisterde naar 
alle andere dieren 
op de boerderij… 


