Nieuwsbrief Stichting
SOOS BSO - KDV SOOSje
NIEUWE TARIEVEN 2020
Per 1 januari 2020 gaan de nieuwe tarieven voor de
kinderdagopvang (KDV) omhoog. De lichte stijging heeft te
maken met de verwachte stijging van inkopen en
personeelslasten. Het nieuwe KDV tarief voor vaste opvang
bedraagt € 8,17, extra vroege opvang kost € 8,38. Een extra
urenkaart voor incidentele opvang bedraag € 86. Dit nieuwe
tarief kunt u gebruiken voor de Belastingdienst. Meer
informatie over Kinderopvangtoeslag vindt u op
www.belastingdienst.nl

OUDERTEVREDENHEIDSONDERZOEK
Afgelopen voorjaar voerde DUO voor ons een
oudertevredenheidsonderzoek uit. Voor locatie
KDV SOOSje namen 8 ouders deel aan deze
enquête. In de eerste plaats hartelijk dank voor
de medewerking en de respons. Deze locatie
scoort een 8.0 voor de algemene tevredenheid.
De hele rapportage is terug te vinden op onze
website onder KDV.
Uit het onderzoek komt naar voren dat
‘Dagprogramma’ en ‘Voorzieningen’
verbeterpunten zijn.

INCIDENTELE OPVANG OF RUILEN
Sinds dit schooljaar vindt u al uw informatie over uw contract
bij MijnSOOS op www.stichtingsoos.nl . U kunt hier ook
terecht voor de aanvraag van incidentele opvang. Een
aanvraag doet u maximaal 3 maanden van tevoren tot
uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de gewenste opvang. Dan
kan er rekening gehouden worden met uw verzoek bij de
personeelsplanning. De coördinator beoordeelt de aanvraag
en keurt goed of af. U ontvangt een mail van de bevestiging.
Aanvragen die binnen twee weken voor de gewenste
opvangdatum liggen, kunt u mailen of appen naar
natalie.vanraaij@stichtingsoos.nl / 06-33876266

NIEUWE LEDEN OUDERCOMMISSIE
De oudercommissie is voor ons een prettig klankbord.
We zijn dan ook blij dat zich twee nieuwe leden hebben
gemeld vanuit de Kinderopvang. Welkom bij de
oudercommissie !

Gescoorde thema’s
Algemene tevredenheid
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Coördinator
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7.8
6.9

ACTIVITEITENGROEP DE BIJEN
De verbeterpunten pakken we als volgt op: er
komt een extra activiteitengroep voor de
kinderen die 2+ zijn. Door de KDV/BSO ruimte
beter te benutten, creëren we echt een aparte
plek waar gedurende een dagdeel op maat
gesneden activiteiten plaatsvinden, die passen
bij de ontwikkeling van onze tweejarigen. We
noemen deze activiteitengroep ‘de Bijengroep’.
Deze wijziging leggen we vast in ons beleidsplan
KDV SOOSje. Heeft u hierover vragen dan kunt
u bij onze coördinator Nathalie van Raaij
terecht.

