Handboek Kwaliteit

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland

F12c Evaluatieformulier 3 maanden na plaatsing ….KDV BSO PSG….
Geachte ouder(s)/ verzorger(s),
De opvang van uw kind door SKZ is kort geleden van start gegaan in één van onze
vestigingen. In deze startfase vinden wij het belangrijk om het met ouders te hebben over de
bevindingen tot dusver. Omdat wij het belangrijk vinden te weten of u tevreden bent over de
huidige opvang van uw kind, vragen wij u onderstaande vragen te beantwoorden en het
ingevulde formulier op de groep in te leveren of terug te mailen. Ook hebben we ruimte
opengelaten voor suggesties en opmerkingen van uw kant. Wanneer u na het
beantwoorden van de vragen prijs stelt op een gesprek hierover kan dat natuurlijk! Alvast
bedankt voor uw medewerking.
U kunt een X plaatsen in de plek van het 0
Onvoldoend
e
Matig
Voldoende
Goed
Uitstekend

Hoe heeft uw kind de plaatsing ervaren?

O O O O O

Hoe heeft u als ouder de plaatsing ervaren?

O O O O O

Hoe is uw contact met de pm-ers?

O O O O O

Wat vindt u van de inrichting van de groep?

O O O O O

Hoe verloopt het halen en brengen van uw kind en de overdracht/
terugkoppeling van de dag?

O O O O O

Hoe vindt u de sfeer in de groep?

O O O O O

Hoe vindt u dat de pm-ers met uw kind omgaan?

O O O O O

Hoe vindt u de voeding en verzorging van uw kind?

O O O O O

Hebt u het gevoel dat er rekening met uw wensen wordt gehouden?

O O O O O

Hebt u suggesties of wensen voor de opvang (van uw kind)?
Welke wijziging/verandering zou u graag zien?
Hebt u wensen of ideeën voor de invulling van een ouderavond?

Naam kind:

Vestiging en groep:

Datum:

----------------------------------

-------------------------------------

------------------------

--------------------------------------

Datum uitgifte: maart 2018
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