Geachte ouder/verzorger,
Het is belangrijk dat alle kinderen binnen de gemeente Waalre goed voorbereid naar de
basisschool gaan. Wij zijn daarom benieuwd wat u van het aanbod en de
toegankelijkheid van voorschoolse voorzieningen (bijv. kinderopvang) binnen de
gemeente Waalre vindt. Wij vragen u daarom onderstaande vragenlijst in te vullen en
uiterlijk 9 maart 2018 in te leveren bij de leerkracht van uw kind. Alle ouders met een
kind in groep 1 ontvangen deze vragenlijst. Een samenvatting van de resultaten komt op
www.waalre.nl. Aan de hand van de resultaten kijken we of in de gemeente Waalre aan
ieder kind een goede start wordt geboden.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Hanneke Balk
Wethouder Zorg en Welzijn

1. Naar wat voor voorziening is uw kind gegaan toen hij/zij tussen de 0-4
jaar oud was? (kruis aan wat van toepassing is, meerdere opties
mogelijk).
 Kinderopvang, namelijk
o Betsie Boe
o De Wilderen
o Dondersteentjes
o Ekenrooi
o Het Avontuur
o The Kids Company
o Ergens anders, namelijk….
 Gastouderopvang
 Informele opvang (vrienden/familie)
 Ergens anders, namelijk (schrijf hieronder uw toelichting)
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2. Waarom heeft u deze keuze gemaakt? (kruis aan wat van toepassing is,
meerdere antwoorden mogelijk)
 Vanwege de betaalbaarheid
 Om de ontwikkeling van mijn kind te stimuleren
o Cognitief (ontwikkeling kennis)
o Sociaal-Emotioneel (omgaan met andere kinderen)
o Motorisch (beweging)
o Taal/spraak
 Vanwege de locatie
 Vanwege het pedagogisch beleid
 Vanwege de kleinschaligheid
 Anders, namelijk: (schrijf hieronder uw toelichting)

3. Zou u een andere keuze hebben gemaakt als er voor ouders geen of
minder kosten verbonden zouden zijn aan de kinderopvang?
 Nee
 Ja, namelijk:

4. Kwam u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst?
 Ja (ga verder met vraag 6)
 Nee
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5. Heeft u gebruikgemaakt van een door de gemeente gefinancierde
‘peuterspeelplek’ bij KC De Wilderen; KC Dondersteentjes of KC Ekenrooi
voor de ouderbijdrage van € 63,75 per maand?
 Ja
 Nee, want:

6. Had uw kind een VVE indicatie van Zuidzorg (consultatiebureau), zodat
gewerkt wordt aan een (taal)ontwikkelingsachterstand?
 Ja
 Nee (ga door naar vraag 8)

7. Heeft u gebruikgemaakt van het gratis derde VVE dagdeel dat de
gemeente Waalre betaalt?
 Ja
 Nee, want (graag een toelichting geven)

3

8. Bent u tevreden over het aanbod van (voorschoolse) voorzieningen voor
kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar in de gemeente Waalre?
 Ja, want:

 Nee, want: (graag een toelichting geven)
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