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Voorwoord
Vanaf 1 januari ging Kinderopvang Langedijk samen met De Blauwe Loper en Atrium
scholen verder onder de naam Allente. We hadden lang toegewerkt naar een fusie
tussen opvang en onderwijs en hadden mooie plannen om in 2020 samen te werken
binnen integrale kindcentra. Tot corona in maart roet in het eten gooide. Scholen en
opvang gingen dicht, er was alleen nog ruimte voor noodopvang en thuiswerken werd de
norm. De maatregelen hebben de beoogde ontwikkelingen bij Allente vertraagd, maar
deze periode heeft ook onverwacht een stroomversnelling gegeven aan de
samenwerking tussen opvang en onderwijs. Alle collega’s hadden 1 doel voor ogen, om
zo snel en goed mogelijk (nood)opvang en (thuis)onderwijs te bieden voor alle kinderen.
Als College van Bestuur zijn we enorm trots op onze medewerkers, ouders en de
kinderen, die een enorme veerkracht hebben laten zien tijdens en na de onderbrekingen.
Ook de grote creativiteit waarmee de medewerkers zich op het verzorgen van de
(nood)opvang en het onderwijs hebben gestort, mag niet onvermeld blijven. Laten we de
ervaringen, die we ons gedurende deze periodes eigen hebben gemaakt, borgen in het
onderwijs en de opvang voor de toekomst.
Wij willen iedereen bedanken voor de bijdrage die zij hebben geleverd om de
ontwikkelingskansen voor en de talenten van de kinderen binnen Allente te vergroten!
Namens het College van Bestuur
Elfred Bakker
Monique Mul

Raad van Toezicht
Klik hier
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Raad van Toezicht

Dit verslag is opgesteld door de Raad
van Toezicht van Holding Stichting

Als Raad van Toezicht hebben
we begin van het jaar diverse

Allente.

sessies georganiseerd onder

Het kalenderjaar 2020 stond in het
teken van de fusie tussen Stichting
De Blauwe Loper (DBL), Stichting
Atrium (Atrium) en Stichting
Kinderopvang Langedijk (SKL).

leiding van een extern bureau.
Tijdens deze sessies zijn
allereerst de verwachtingen
van een ieder ten aanzien van
de nieuwe organisatie gepeild.
Daarna is gezamenlijk besloten
welke commissies er nodig

De Raad van Toezicht (RvT) is

zouden zijn. Als aanvulling op
de bestaande commissies is

gevormd door de zittende leden van

de integratiecommissie in het

de oude RvT van DBL, Atrium en
SKL wiens termijn nog niet was

leven geroepen die toezicht
houdt op de voortgang van de

verlopen. Totaal bleven er 7 leden

integratie. Zodra de

over in plaats van
5 leden conform het statuut. Hier is

integratiecommissie van

bewust voor gekozen om de

mening is dat de integratie
geslaagd is, zal de commissie

opgebouwde kennis en geschiedenis

worden opgeheven. In de

van alle drie de stichtingen goed te
waarborgen. Afgesproken is dat de

laatste sessie werd de
voorzitter en vicevoorzitter

RvT op basis van natuurlijk verloop

gekozen en werden de

(einde zittingstermijn) teruggaat naar

commissies ingedeeld.

5 leden. De al opgebouwde jaren uit
de vorige stichtingen worden
meegenomen in de nieuwe
zittingstermijnen van de Holding
Stichting Allente.

De Raad van Toezicht heeft de werkzaamheden verdeeld over een viertal commissies:
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Remuneratiecommissie

Commissie Opvang en

Auditcommissie financiën

Integratiecommissie

De remuneratiecommissie heeft

Onderwijs

Deze commissie richt zich met

Deze commissie houdt zich bezig

tot taak de werkgeversrol te

name op de financiële

met het toezicht op de integratie

vervullen richting het College

Deze commissie houdt zich met
name bezig met kwaliteit die

beheersing, opzet en werking

van de drie stichtingen in de nieuwe

van Bestuur en advies uit te

geleverd wordt op de scholen en

van de interne

Stichting Allente.

brengen aan de voltallige Raad

opvang locaties.

risicobeheersings- en

van Toezicht. De commissie
heeft zich vooral bezig

controlesystemen. De Raad van
Toezicht heeft de

gehouden met het optimaliseren

managementrapportages,

van de samenwerking tussen de

jaarrekening en begroting met

twee bestuurders.

het College van Bestuur en de
controller besproken.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de samenstelling van de Raad van Toezicht van de Holdingsstichting Allente uit:
De heer E. Warmoltz

Voorzitter

Lid remuneratie commissie

Mevrouw E. Marijnissen-Dekker MSc Vicevoorzitter
Lid integratie commissie
De heer S. Meijn
Secretaris
Lid remuneratiecommissie en integratiecommissie
De heer P. van Diepen RA

Lid

De heer drs. J. Brakenhoff

Lid

Lid commissie Opvang en Onderwijs

De heer J. Doorenspleet

Lid

Lid auditcommissie financiën en integratiecommissie

Mevrouw M. Visser

Lid

Lid audit commissie financiën

Lid commissie Opvang en Onderwijs
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In 2020 is de organisatie hard bezig

Het jaarlijkse gesprek met de

geweest om de drie stichtingen te

voorzitter van de GMR heeft in

integreren op IT gebied en op

november plaatsgevonden en

financieel gebied om de processen

had het karakter van een

en het bestuurskantoor opnieuw in te

kennismakingsgesprek.

richten.

Over 2020 kan worden gesteld

In maart werden we overvallen door

dat de financiën op orde en
solide zijn. Corona baarde ons

Corona en moest er in allerijl een plan

natuurlijk zorgen maar door snel

worden gemaakt hoe hiermee om te

en adequaat ingrijpen van de

gaan. Veel scholen moesten dicht

overheid hebben de scholen

maar voor kwetsbare jongeren

noch de opvanglocaties daar last

moesten een aantal scholen en

van gehad. Het

opvang locaties open blijven. Het
crisisteam werd gevormd door

weerstandsvermogen is
voldoende om met de uitvoering

mensen uit alle drie de organisaties

gepaard gaande risico’s te

wat de fusie ten goede is gekomen.

kunnen dekken.

Helaas konden er hierdoor weinig

Remuneratiecommissie

werkbezoeken aan de scholen

De remuneratiecommissie

binnen Allente plaatsvinden. Eerst
kon dat fysiek niet meer en werden

bestaat uit:

de bezoeken uitgesteld. In het najaar

E.A. Warmoltz, voorzitter,

werd besloten de werkbezoeken via

S. Meijn, lid

Teams alsnog te laten plaatsvinden.
Sindsdien zijn er regelmatig
werkbezoeken. Deze worden tijdens
de RvT vergaderingen besproken en
daarna door het CvB aan de
schooldirecteur teruggekoppeld.

In het verslagjaar is de remuneratiecommissie twee keer bijeengeweest.
Er zijn aparte sessies geweest met beide leden van het College van Bestuur.
De Raad van Toezicht is zeer veelvuldig bijeen geweest. Naast de reguliere vergaderingen
waren er extra sessies met een extern bureau en zijn we buiten de vergaderingen om nog twee keer bijeen geweest.
De Raad van Toezicht spreekt zijn waardering uit voor het door het
College van Bestuur gevoerde beleid en in deze alle medewerkers van Allente.
Raad van Toezicht Holdingstichting Allente
15 april 2021

Ondernemingsraad
Klik hier
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Ondernemingsraad

Wat is de ondernemingsraad?

Ondernemingraadleden 2020

De ondernemingsraad (OR) is een

Marjolijn Zijp-van Leijden

inspraak- en

Natuuropvang

medezeggenschapsorgaan binnen

Betty Groot Stampertjes

Allente. De OR bestaat uit

Ilse Kraakman ’t Peuterpalet en Ziezo

werknemers die namens het

Karen Wittebrood Natuuropvang BSO

personeel overleg voeren met de

Jooske Vonk Pettevlet

werkgever over het
ondernemingsbeleid en de
personeelsbelangen.

Onderwerpen 2020:
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Coronacrisis.

Achterwachtregeling

Werkgroep duurzaamheid

2020 werd helaas gedomineerd

Wat zijn de afspraken binnen

Ergocoach. Betty zit in de

door het coronavirus. Hoe zijn

Allente opvang en hoe gaan we

werkgroep namens de OR.

de periodes van de lockdown

hiermee om in de praktijk?

gegaan? Wat is goed gegaan?

Regeling blijkt weggezakt en

Inkoopbeleid

Wat had beter gekund?

niet iedereen voert het op

Vraag gesteld of inkoopbeleid

Overleg over hoe omgaan met

dezelfde manier uit. Wat is

beter kan. Dit zou mooi zijn,

opgenomen vakantie en

wenselijk en het blijkt goed om

maar project staat niet

intrekken van vakantie, verloopt

het weer onder de aandacht te

bovenaan de lijst momenteel.

alles goed op de noodopvang,

brengen. Beleid blijkt ook

reiskosten, hoe omgaan met

verouderd. OR gaat in overleg

Werkdruk

contracten/proefperiode

met Loes dit beleid vernieuwen

Werkdruk regiomanangers aan

medewerkers.

en weer onder de aandacht
brengen.

de kaak gesteld. We zijn van 3
naar 2 regiomanagers gegaan.

Personele bezetting
Hoe gaat het hiermee? Redden
we het nog met elkaar. Hoe
kunnen we omgaan met
eventuele tekorten.
Kwaliteit invalkrachten
Hoe kunnen we kwaliteit van
nieuwe invalkrachten verhogen?
We gaan in overleg met P&O
hoe we dit kunnen verbeteren.
Jus uren
Mogen niet mee naar volgend
jaar, iedereen start op 1 januari
op 0. Dus uitbetalen einde jaar.
We houden in de gaten of deze
afspraken worden nageleefd.

Is dit haalbaar voor de
regiomanager?

MTO
In samenwerking met Loes

WAB

wordt dit onderwerp opgepakt.

Presentatie gekregen over de

We zullen meerdere keren per

WAB: Wet arbeidsmarkt in

jaar een korte enquête houden

balans in de kinderopvang.

onder het personeel.

Sollicitatiebeleid/aannamebe

Voedingsbeleid

leid.

Werkt het voor ons? Zijn er
dingen die verbeterd moeten

Ondernemingsraad
Zichtbaarheid OR vergroten.

worden?

Hoe? Wat is wenselijk? Notulen

IKC vormingen - Bestuurlijke

voortaan op de server, maar ook

samenwerking

in ieders persoonlijke mail.

Overleg wat speelt er? Waar
willen we naar toe? En hoe? Dit
jaar is dit onderwerp voor de OR
op een laag pitje komen te staan

Wettelijk verlof
Overleg over afspraken wettelijk

vanwege de coronacrisis. Eind
van het jaar is er een online

verlof. Wettelijke verlof mag

meeting geweest om een eerste

meegenomen worden tot half

kennismaking te organiseren.

jaar na kalenderjaar. Maar

Hierbij was van de volgende

dringend advies blijft: neem ze

partijen een lid/afgevaardigde

zelfde kalenderjaar nog op.

aanwezig: de Raad van
Toezicht, GMR, OR, COR.

Personeel & Organisatie
Klik hier
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Personeel & Organisatie

Wat een jaar: 2020 het begon zo goed, verhuizing naar
een nieuwe locatie, samenwerking onder een nieuwe
naam. En toen kwam Corona. Die zorgde voor veel
onzekerheid, sluitingen van locaties, personele
wisselingen en thuiswerken.
Het jaar 2020 begon met 173 personeelsleden.
Gedurende het jaar hebben we afscheid genomen van
medewerkers en zijn er medewerkers geweest die elders
een baan vonden. Uiteraard hebben we ook weer nieuwe
medewerkers aangenomen.
IIn 2020 waren er 7 jubilarissen die 12,5 jaar dienst
waren en zelfs 2 met een 25 jarige jubileum.
Het ziekte verzuim was gelijk als die in 2020, nl. 3,5%.
Dit is exclusief afwezigheid door quarantaine of wachten
op corona-testuitslagen.
01-01-2020

173 personeelsleden

102,9 FTE

31-12-2020

179 personeelsleden

107,8 FTE
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Jubilarissen

Stagiaires

In 2020 hadden we 2 jubilarissen met 25

In 2020 hebben er 30 stagiaires gewerkt bij

jarige dienstverband en maar liefst 7

Allente. Deze 30 stagiaires komen vanuit

collega’s die 12,5 jaar in dienst waren.

verschillende opleidingen:
12 BOL leerlingen en PWI leerlingen

Ziekteverzuim
Ziekteverzuimpercentage in 2020 was
3,5%.

Pedagogisch Werk (niveau 3 en 4)
vanuit het Horizon College Alkmaar en
het ROC Den Helder/Schagen
6 BBL leerlingen Pedagogisch
medewerken
2 stagiaires HBO pedagogiek
1 stagiaire HBO sport management en
bewegen
4 stagiaires MBO sport en bewegen

Ouderraden
Klik hier
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Ouderraden

De Lokale Ouderraad (LOR)

Meeleven, meedenken, meedoen,
meebeslissen.

Ouders die zich sterk betrokken

Allente vindt samenwerking met

voelen bij de gang van zaken op de

ouders zeer belangrijk. Naast dat

opvanglocatie van hun kind(eren) en

rekening gehouden wordt met de

die daar hun bijdrage aan willen

wettelijke eisen en verplichtingen

leveren, kunnen lid worden van de

vindt Allente het waardevol om

lokale ouderraad (LOR).

beleidsstukken en projecten met de
oudercommissies af te stemmen en
zo samen te werken aan kwalitatief
goede en passende kinderopvang
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Ouderraad Noord

Ouderraad Midden

Waarbij er in andere jaren vele

Hoogtepunten in 2020:

onderwerpen voorbij kwamen…

Enkele vaste punten die sowieso de

BSO bus (Stint):

bleef het nu wat stil rondom de

revue passeerden;

Advies over o.a. scholing

opvang in coronatijd. De eerste

klachtenrapportage van 2019 en de

medewerkers en routes.

lockdown was een feit; iedereen

tarieven van 2020. Een ander punt

Diverse adviespunten

thuis, behalve de kinderen die
naar de noodopvang gingen.

die al regelmatig op de agenda

Bijvoorbeeld verschillende
punten rondom het Corona-

Regelmatig kregen we bericht

voorbij kwam is de BSO bus (oude
Stint).

beleid, noodopvang, routing en

vanuit het Crisisteam van Allente

communicatie naar ouders

over hoe om te gaan met de

Hopelijk wordt de tweede helft van

Boink! training

richtlijnen van het RIVM in deze

2021 beter… met leuke

3 leden van de LOR hebben de

tijd met de kinderen in de

vooruitzichten!

Boink! Training gevolgd

noodopvang. De communicatie

Kwaliteit van de opvang

naar de ouders toe was (in de

Lor-noord heeft in dit kalenderjaar

Advies over o.a. aanpassing

meeste gevallen) duidelijk.

vier keer vergaderd, waarbij de

ouderbeleid, vaccinatiebeleid,

Gelukkig was het mooi weer,

eerste vergadering in februari nog

klachtenprocedure en

zodat alle kinderen in ieder geval

op de Pettevlet kon. Daarna ging

pedagogisch werkplan

lekker veel buiten konden spelen!

alles online.

Advies beleid

Ook fijn voor alle ouders die thuis
aan het werk waren. De tweede
lockdown, halverwege december,
was ook een feit in 2020. Een
kerstvakantie die iets langer
duurde dan ‘normaal’.
In Oudkarspel is men afgelopen
jaar druk bezig geweest met de
vorming van het IKC. Het is vanaf
de zijlijn mooi om te zien hoe
opvang en onderwijs elkaar
kunnen versterken door de
samenwerking. Verschillende

t.a.v. voedingsbeleid, veiligheiden hygiënebeleid
IKC aanpassingen

Leden 2020:
Linda Brink, Evelien Nan, Hanneke

Bijvoorbeeld risicobeheer

van Oene, Monique Roos,

Tarieven 2021

Inger Smit, Lisette Versterre,
Elisabeth Wagenaar, Marlies

Akkoord met de voorgestelde
tarieven voor 2021.

Zuijderduijn
Locaties:

Er is in totaal vier keer

PetteVlet, Peuterpalet, Minibaai,

vergaderd. Belangrijke punten

Buitenbanjers, De Kleine Baai,

zijn ouderbetrokkenheid en

Ziezo, 't Honk, Wiplala, Ukkehut en

aanmeldingen voor de LOR en

Bontebaai

het omgaan met Corona

oudergeledingen (MR,

Leden 2020:

oudercommissie, LOR) nemen

Carina Hoedjes-Stoop, Linda de

online een ‘kijkje bij elkaar in de

Boer, Nienke Bouthoorn,

keuken’ door met elkaar mee te

Suzette Hopman, Roos de Bree,

luisteren tijdens de

Bianca Eggerding-Paape

vergaderingen, zodat er wellicht
in de toekomst een IKC-raad
gevormd kan worden. Meerdere

Locaties:

scenario’s zijn er mogelijk, maar
landelijk gezien staat dit nog echt

Rock en Waaidorp.

Tierlantijn, Krullevaar, Jungle

in de kinderschoenen.
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Ouderraad Zuid

Ouderraad de Helix

Ouderraad Gastouderbureau

De vergaderingen werden door

In 2020 zijn de volgende

Binnen onze vergaderingen is er

Corona noodgedwongen digitaal

onderwerpen aan bod gekomen;

(uiteraard) veel aandacht geweest

gevoerd. We hebben onder andere

Voedingsbeleid advies

voor de corona maatregelen binnen

vergaderd over:

Beleid oudercommissie

met name de gastouderopvang en

Dit beleid heeft in 2020 vorm

hoe dit ervaren wordt door de leden

BSO bus (Stint)

gekregen.

en door het gastouderbureau. Er is

De BSO bus (Stint) komt terug en op

Ziekteprotcol

regelmatig navraag gedaan hoe de

welke manier dit zou kunnen.

Aanpassing ziekteprotocol volgens

informatie voorziening vanuit het

IKC in Sint Pancras

RIVM richtlijnen.

gastouderbureau wordt ervaren.

de plannen voor het IKC in Sint

Corona virus

Belangrijk onderwerp binnen de

Pancras

De ouderraad heeft geadviseerd

LOR GOB was scholing en intervisie

Coronabeleid

over de wijze van communiceren

voor de gastouders en hoe dit door

Locaties in Zuid

richting ouders en het dragen van de

kan gaan in de huidige situatie.

de praktische oplossingen voor de

mondkapjes.

locaties

Personele ontwikkelingen

Er zijn een aantal situaties

Adviesaanvragen

We hechten waarde aan een

besproken en is er vanuit het

Tariefstelling voor 2021

stabiele groep van pedagogisch

gastouderbureau advies gevraagd

Personele bezetting

medewerkers

aan de leden hoe hier mogelijk

Locatieoverstijgend opvang

Activiteiten bij de BSO gedurende

anders mee om te gaan.

vakanties
Zomaar een greep uit de

Tarieven

In 2020 hebben we er een nieuw lid

onderwerpen die zijn behandeld.

Nieuwbouw van alle opvang
groepen.

bij gekregen, waardoor we nu met 3
leden zijn. Tijdens de laatste

Voor 2021 staat de werving van

vergadering van het jaar is bekend

nieuwe leden op de agenda, gezien

De nieuwbouw is een groot

geworden dat er nog een aspirant-lid

het vertrek van 4 leden uit de LOR.

onderwerp geweest in 2020.

zich gemeld heeft.

Hiervoor is contact gezocht met de

Gedurende het gehele jaar is er

afdeling Marketing en Communicatie

gebouwd aan een mooie nieuwe

Vanuit de LOR GOB is er het

voor ondersteuning en ook werken

plek voor Kinderopvang,

afgelopen jaar advies uitgebracht

we samen met de andere lorren van

Peuteropvang en de BSO. In

over de Stint en de tarieven voor het

Allente.

oktober zijn de groepen verhuisd

nieuwe jaar. In de COR is overlegd

2020 was een bijzonder jaar voor

naar de nieuwe ruimtes. Dit heeft

andere adviesaanvragen door te

iedereen, wij van LOR zuid vinden

flexibiliteit gevraagd van de

schuiven naar 2021 vanwege de

dat Allente zich hier goed doorheen

pedagogisch medewerkers én de

corona maatregelen binnen de

heeft geslagen en de juiste wegen

kinderen. Uiteindelijk is dit allemaal

kinderopvang.

heeft behandeld om de opvang zo

prima verlopen, complimenten

veilig mogelijk te organiseren.

daarvoor! Het aantal ruimtes is

Er is in 2020 vier keer vergaderd,

verdubbeld ten opzichte van de

hiervan heeft een deel online plaats

Er is in totaal drie keer digitaal

oude situatie, dit is een goede

gevonden vanwege de corona

vergaderd.

ontwikkeling gezien de groei van de

maatregelen. Elke vergadering sluit

wijk en daarmee een groei van het

aan op de vergadering van de COR.

aantal kinderen.

Tijdens de daarop volgende LOR

Leden 2020:

worden de punten uit de COR

LOR zuid bestaant uit 6 leden.
Locaties:

De Ouderraad had als doel om in

besproken zodat alle leden op de

2020 meer betrokken te zijn bij de

hoogte zijn.

georganiseerde activiteiten. In 2020

Stampertjes, Twiddel, Peuterboei,

is de Ouderraad betrokken geweest

Peutertuin,

bij de lichtjesavond, dit was een

BSO de Hasselbraam, Spijtebijt,
Torenkamer, Muizenhol en De Boei.

succes. Verdere betrokkenheid bij
activiteiten is helaas niet mogelijk
geweest vanwege de Corona
maatregelen.
De Lokale Ouderraad de Helix heeft
drie maal vergaderd. In de eerste
helft van het jaar was dit samen met
regiomanager Joke Meijer, die
halverwege 2020 afscheid van
Allente heeft genomen. Daarna
hebben wij vergaderd met
regiomanager Marieke IJdema.
Leden 2020:
Amy Niestadt, Kim van Zaanen en
Manja Mul.
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Leden:
LOR Gastouderbureau heeft 3
leden.

Locatie:
De Helix

Middenkader
Klik hier
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Middenkader
Het Middenkader is de schakel tussen de pedagogisch
medewerker en regiomanager. Ze vallen onder leiding van de
directie en ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van
medewerkers door middel van coaching en opleiding. Het
Middenkader van de opvang bestaat uit vier personen welke
ieder hun eigen functie/taken en expertise hebben.
Zichtbaarheid en bereikbaarheid is voor het Middenkader
essentieel om de inhoud van de functie te laten slagen.
Daarom is het Middenkader een aantal uren in de week op
de locaties en in de groepen aanwezig te zijn. Hierdoor zijn
wij een direct aanspreekpunt en verlengstuk van het
management.

Ineke
Inclusiepedagoog, pedagogisch
beleidsmedewerker, coach
peuteropvang en trainer
Startblokken

Patricia

Danielle

Praktijkopleider, pedagogisch

Pedagogisch

beleidsmedewerker,
praktijkopleider, coach KDV en
trainer Startblokken/werken met
baby’s
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beleidsmedewerker en coach
BSO en praktijkopleider

Tim
Pedagogisch
beleidsmedewerker en coach
BSO, BSO coördinator,
naschoolse activiteiten

Het Middenkader in de Corona tijd

Coachen

In 2020 heeft de uitvoering van het

Sinds januari 2019 is het wettelijk verplicht

coachplan en het plan voor
beleidsimplementatie centraal gestaan. Door

om pedagogisch coaches in dienst te
hebben binnen de kinderopvang. In 2020 is

de maatregelen i.v.m. Covid-19 maatregelen

er voor gekozen om met alle medewerkers

heeft het Middenkader hun plannen soms

een individueel coachgesprek met een

moeten bijstellen.

individueel coachdoel te voeren.
Er zijn ook coachgesprekken met

In de corona tijd heeft het Middenkader

medewerkers en teamcoachtrajecten

telefonisch contact gehad met alle

gevoerd naar aanleiding van

medewerkers en hen ondersteund bij hun

functioneringsvraagstukken op aanvraag

vragen, angsten en acties betreffende het

van de regiomanagers. Met centrale

thuiswerken. Vragen werden afgestemd met

aandachtspunten als communicatie,

het crisisteam, waardoor er een korte lijn

samenwerking, aanbod van activiteit en

was tussen de regiomanagers, het

pedagogisch handelen.

Middenkader en de werkvloer.
Het Middenkader draaide mee als
achterwacht op de noodlocaties en waren op
de verschillende locaties een aantal
dagdelen per week aanwezig.
Vanuit het Middenkader is in samenwerking
met een coach vanuit het onderwijs een
rapport opgesteld met informatie over
psychosociale gevolgen van corona

Pedagogisch beleid en beleidsimplementatie

Stage

Het Middenkader heeft met de regiomanagers en de kwaliteitscoördinator

Binnen Allente opvang worden studenten opgeleid

4 onderwerpen gekozen die gedurende het jaar centraal hebben gestaan.

vanuit diverse opleidingen, zoals ROC en Horizon

Per kwartaal werd één onderwerp extra onder de aandacht van de

college ten aanzien van het opleiden van BOL en BBL

medewerkers gebracht. Door Covid-19 is dit beperkt naar 3 onderwerpen:

studenten. In 2020 zijn de taken m.b.t. de studenten

4 pedagogische doelen van Riksen Walraven, Kosteloos materiaal/

opnieuw onderverdeeld.

Reggio Emilia en mentorschap.
Naast de begeleiding van de stagiaires en
De onderwerpen zijn op verschillende manieren onder de aandacht

werkbegeleiders neemt het Middenkader ook deel aan

gebracht met kort en bondig informatie van het onderwerp en een

werkgroepen vanuit de diverse opleidingen en aan

verwijzing naar het kwaliteitshandboek.

intervisie bijeenkomsten op het ROC en geven
praktijklessen binnen Allente opvang.

Andere onderwerpen die in 2020 aan de orde zijn gekomen op de
groepen:
Voedingsbeleid
Themagericht werken
Balans tussen aanbod activiteiten en vrij spel
Inrichting van de ruimte/ creëren van hoeken en rijk speelmateriaal
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Training en opleiding
Ineke en Patricia hebben de opleiding

Zorg
In Heerhugowaard zijn in 2020 12

'train de trainer VVE Startblokken'

VVE kinderen geplaatst.

afgerond. Ineke neemt deel aan de

De JG coach heeft de regie in het

Treintraining bij IKC Waterrijk met als

gezin met een SMI. Zodra SMI is

doel leren samenwerken onder

toegekend volgt door Ineke een

spanning. De training richt zich op

oudergesprek en neemt zij contact op

oplossingsgerichte gespreksvoering,

met planning en plaatsing over de

grenzen en de

plaatsing van de kinderen.

verantwoordelijkheidsketen.

Via een vraag van de groepen kijkt
het Middenkader ook mee met de

Tim heeft zijn een opleiding PM

kinderen die opvallend gedrag laten

Niveau 4 en daarnaast zijn diploma

zijn.

pedagogisch beleidsmedewerker/
pedagogisch coach behaald, en voert

Zomeropvang

nu ook coachgesprekken.

In 2020 hebben er 61 kinderen
meegedaan aan de zomeropvang

Daniëlle volgt de training IKC

waarvan 10 VVE kinderen en 51 BSO

coördinator.

kinderen.

Aandacht functionaris

Interne samenwerking

Bij Allente opvang zijn er 3

Ook intern is er veel

aandachtfunctionaris die

samengewerkt met andere
afdelingen, zoals

verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering en de implementatie
van de meldcode huiselijk

Regiomanagers;

geweld en kindermishandeling.

beleidsonderwerpen

In 2020 zijn er 13 meldingen van

bespreken, contact t.a.v.

gezinnen door de

medewerkers en teams, etc.

aandachtfunctionarissen

Coaches onderwijs: In 2020

behandeld.

is kennis gemaakt met
coaches van het onderwijs,
maar door Corona is er nog

Extern samenwerking

niet concreet samengewerkt.

Vanuit het Middenkader is er

Nieuwe collega’s onderwijs;

deelgenomen in verschillende

er wordt na de fusie nu al

werkgroepen en met

intensief samengewerkt met

verschillende partijen

de marketing medewerker

samengewerkt, zoals, Preventie

en is er een start gemaakt

overleg Langedijk, Zorg VVE

met de samenwerking met

Langedijk en Zorgoverleg
Kinderopvang.

de IKC coördinator.

Ouderkrant

Verteltas

Het Middenkader heeft in de week van de opvoeding (1e week van
oktober) een ouderkrant samengesteld met als thema: vallen en

Met subsidie van gemeente Langedijk heeft Allente de Verteltassen
gemaakt.

opstaan/ staan en opvallen.

Hiermee kan Allente samen met ouders aandacht besteden aan het

Alle ouders en gastouders van Allente opvang hebben deze krant

voorlezen

aangeboden gekregen

en de taalontwikkeling om ouders te betrekken bij de activiteiten.

16 / 34

Gastouderbureau
Klik hier
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Gastouderbureau

Opvang via een gastouder heeft zo zijn voordelen. Het
is kleinschalig, de opvangtijden zijn flexibel en uw kind
verblijft, vaak samen met een paar andere kinderen, in
een gezinssituatie. Gastouderopvang is kinderopvang
op maat, afgestemd op de behoeften van ouder en
kind.
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Fusie

Corona

Koppelingen

De fusie naar Allente heeft voor het

Toen kwam het coronavirus. Net als

Zoals ieder jaar is ook In 2020

gastouderbureau nagenoeg geen

voor de reguliere dagopvang was het

het aantal koppelingen weer

gevolgen gehad. Het enige dat

ook voor het gastouderbureau een

gedaald. Dit heeft voor een klein

gast- en vraagouders hebben
gemerkt, is dat het

nogal roerig ‘coronajaar’. Alle
coronaperikelen hadden ook op de

gedeelte met het coronavirus te
maken. Een aantal ouders is

gastouderbureau nu

gastouderopvang zijn weerslag.

werkloos geworden of heeft een

Gastouderbureau Allente is

Gelukkig bleven vrijwel alle

eigen onderneming in

geworden en dat er op de

vraagouders de gastouders trouw en

bijvoorbeeld de horecasector

documenten een ander logo staat.

hebben zij ook netjes de facturen

waardoor zij de opvang niet

De gehele werkwijze van het

doorbetaald. Hierdoor konden de

meer konden betalen.

gastouderbureau is hetzelfde

gastouders blijven bestaan en waren

Maar een grote oorzaak van het

gebleven..

zij enorm blij dat ze na de eerste

dalen van koppelingen is het feit

lockdown periode hun deuren voor

dat er nagenoeg geen nieuwe

de door hen zo gemiste kinderen

gastouders meer bijkomen. Dit

weer konden openen.

betekent dat de bestaande
gastouders over het algemeen

Veel gastouders hebben gedurende

helemaal vol zitten, waardoor zij

de lockdown noodopvang geboden.

geen plek meer hebben om

In de gastouderopvang worden veel

nieuwe kinderen op te vangen.

kinderen opgevangen van ouders die
in cruciale beroepen werken. Hoewel
de gastouders die noodopvang
hebben geboden dit met vol
overgave deden, is het wel zo dat de
noodopvang voor gastouders een
extra belasting was. Partners die
thuis werken, eigen kinderen die
thuisonderwijs moesten krijgen,
gastkinderen die thuisonderwijs
moesten krijgen en jonge kinderen
die de normale zorg en aandacht
nodig hadden. Wat ben ik trots op al
deze gastouders!
Na de lockdown kwam de afrekening
voor het stukje bovencompensabele
gedeelte. Ik heb voor iedere ouder de
berekening zoals die vanuit de
overheid ter beschikking is gesteld
op de uren los gelaten en een aantal
gastouders en het gastouderbureau
hebben de bedragen aan de ouders
terug betaald.

Tot slot
Blijft het gastouderbureau werken zoals het altijd werkt, dus met de persoonlijke service, met de dienstverlening hoog in het vaandel en de fijne contacten met
de gast- en vraagouders!
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Marketing & Communicatie
Klik hier
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Marketing & Communicatie

Met de samenvoeging van Kinderopvang
Langedijk, Atrium en De Blauwe Loper is de
afdeling Marketing en Communicatie ook
samengevoegd. Dit leidt tot een mooie
samenwerking tussen opvang en onderwijs,
waarin we veel van elkaar leren.
We hebben hard gewerkt om de afdeling
zichtbaar te maken in de hele organisatie. We
merken dat de afdeling Marketing en
Communicatie (M&C) steeds vaker opgezocht
wordt voor communicatie en ondersteuning bij
diverse projecten of wordt gevraagd voor
advies en vormgeving.

Door de coronacrisis konden veel evenementen niet doorgaan. We

De afdeling ondersteunt het Corona crisisteam in de communicatie

hebben geprobeerd de activiteiten op een andere manier vorm te geven.

intern en extern. Op deze manier houden we 1 centraal beleid en

Digitaal, via de krant of in kleinere groepen op de scholen/locaties zelf.

helpen we scholen in het communiceren van duidelijke richtlijnen naar

Voor de coronatijd is er nog wel het Voorleesontbijt georganiseerd in
januari, met Bertje Doperwtje die kwam voorlezen. Hij heeft opgetreden

medewerkers en ouders. Deze duidelijkheid, ondersteuning en
ontlasting wordt erg gewaardeerd door de scholen.

op de Wijde Veert, de Phoenix BOL en de Paus Johannesschool en heeft

Om de medewerkers een hart onder de riem te steken hebben we een

zo heel Langedijk de peuters en kleuters een leuke ochtend bezorgd.

kaart en later een doosje met een Allente zonnebril laten maken en

Verder was in februari nog Allente got Talent, waar kinderen van de BSO

opgestuurd naar de huisadressen van alle medewerkers. Deze

opgetreden hebben in Theater De Binding voor alle ouders en andere

personaliseerde attenties geven de medewerkers wat steun in de

familieleden. Een mooie community activiteit.

zware en drukke coronatijd.
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Nieuwe gevelborden
Het was een flinke klus was om de gevelborden op
alle locaties voor opvang en onderwijs te vervangen
voor Allente borden. Op de oude borden stonden nog
de namen van de voormalige stichtingen. We hebben
gekozen voor 4 verschillende borden:
IKC locaties hebben losse letters op de gevel met
de naam van het IKC.
Locaties die een basisschool en opvang hebben,
kregen een transparant bord met het schoollogo
en de naam van opvanglocatie.
Locaties met alleen opvang hebben een mintgroen
bord met donkergroene letters.
Locaties met alleen een basisschool hebben een
transparant bord met hun schoollogo.
De scholen hebben een eigen logo, maar de
opvanglocaties niet. Allente heeft verschillende iconen
die we hebben ingezet om de opvangsoorten aan te
geven. Zo heeft het kinderdagverblijf een vlinder,
peuteropvang de paddenstoel en de BSO de bij.

In 2020 is ons eerste IKC

Omdat we nu een grotere

Een grote wens van de

officieel geopend. IKC

organisatie zijn, is het handig

opvang was om een

Oudkarspel is een

voor medewerkers om één

mascotte te hebben en dit

samenvoeging van opvang,
Sint Maartenschool en

centrale plek te hebben waar
ze alle informatie kunnen

kan ook goed ingezet worden
op de scholen bij

Barnewiel. De afdeling heeft

vinden. Door de migratie van

evenementen (sportdag,

ondersteund met de

O365 naar 1 gezamenlijke

Kinderboekenweek, opening

communicatie en het maken

omgeving hebben we in 2020

of viering). Hier hebben we in

van een nieuw logo met

een start kunnen maken met

2020 een goede start mee

bijbehorende huisstijl.

het bouwen van een intranet

gemaakt door middel van het

(Allente portal). In 2021 zullen

kiezen van een ontwerp, die

we de Allente portal gaan

we verder vorm geven in

gebruiken en uitbreiden waar

2021.

nodig is.
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Evenementen
Klik hier
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Evenementen
Januari
20 januari
Het Centraal Bureau van Allente
verhuist naar de nieuwe locatie aan
de Bogert 2-3. Vanuit 3 organisaties
gaan de medewerkers nu samen

23 januari

niemand minder dan

Allente deelt bloembollen uit aan alle

minister Wouter

ouders van de opvang om te vieren

Koolmees aan het

dat we Allente zijn geworden.

voorlezen bij de

verder in hetzelfde gebouw. De

daltonschool Kleine en

eerste ochtend is even zoeken naar

Grote Beer in het kader

alle spullen en houden de

van het Nationale

bestuurders een welkomstwoord. Al

Voorleesontbijt. De

snel is iedereen gewend aan de

kleuters en de peuters

nieuwe plek en gaat het werk
gewoon weer door.

In Heerhugowaard was

van de peuteropvang
22 januari

Het Parapluutje kregen

Alle kinderen van de opvang van Allente

van de minister het leuke

Bij de start van Allente hebben alle

tot 4 jaar waren welkom bij het

leerlingen van deAllente scholen in

verhaal uit het

voorleesontbijt met Bertje Doperwtje.

die week een sleutelhanger als

prentenboek

Ook ouders konden met hun kinderen

Moppereend

aardigheidje gekregen.

langskomen als ze die dag geen opvang

voorgelezen. Het was

hadden. Ook de kleuters van de

een heel leuk bezoek.

voorleeslocaties aanwezig om naar het

Hij nam uitgebreid de tijd

voorleesverhaal te luisteren.

voor de kinderen maar
ook voor een rondleiding

Bertje heeft het mooi uitgebeeld met een

door de school. Grote

grote knuffel van Moppereend en wolkjes

dank voor de dames van

die steeds groter werden. De kinderen

de bibliotheek, zij

konden de plaatjes uit het boek bekijken

hadden een grote

op een groot scherm. Na het voorlezen

bijdrage in de

heeft Bertje uiteraard nog zijn gitaar ter

voorbereiding en

hand genomen en met de kinderen

ontvangst.

verschillende liedjes gezongen, af en toe

Wat een super leuke

even stampen met de klompen en

dag.

dreunde de stem van Bertje flink door de
ruimte.

Februari
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29 januari
De eerste personeelsdag
van Allente Onderwijs. Alle
onderwijscollega’s hebben
kennis gemaakt met elkaar
en daarbij de verbinding
opgezocht. Een
inspirerende, actieve en
gezellige dag waarbij op
een ontspannen en
ongedwongen manier
contact is gelegd met
elkaar. Het is bijzonder te
zien hoe 330 professionals
samenwerken, plezier
hebben en tot elkaar
komen.
De personeelsdag is de
dag om een blijk van
waardering te geven door
gezamenlijk te ontspannen
en plezier te hebben.

28 februari
Wat een talenten hebben opgetreden bij Allente got Talent. Alle
BSO's hadden flink geoefend met de kinderen en lieten een
prachtig optreden zien in Theater De Binding. De zaal was propvol
met ouders en trots opa's en oma's die kwamen kijken naar de
liedjes en dansjes. Ieder optreden kreeg een pluim van de jury,
waarin ook een ouder uit de Ouderraad zat. Allente is trots op
zoveel talent.

Maart

24 maart
De kinderen op de BSO noodopvang hebben voor ouderen in St.
Pancras kaarten gemaakt. De kaarten zijn persoonlijk door de
leidsters gebracht, zodat 27 ouderen even een goed gevoel en een
glimlach door de brievenbus kregen!

April
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20 april
Wethouder Nils Langedijk kwam op 20 april een
9 april

kijkje nemen op de noodopvang, locatie Mayerslot.

21 april

Bij alle vormen van de noodopvang zijn ze de

Hij had stoepkrijt en springtouwen mee voor de

Op de noodopvang wordt de Al en Lente show

uitdaging aangegaan om de grootste

kinderen.

bedacht. Er zijn maar liefst 4 afleveringen

kleurplaat van Nederland te maken. Er wordt

Later stuurde hij ook nog een taart met een kaart

opgenomen door 2 medewerkers die met

druk gekleurd om het winterkoninkje van

om iedereen te bedanken voor de goede

handpoppen actuele onderwerpen naspelen.

Allente zo mooi mogelijk te maken. Alle 199

organisatie van de noodopvang.

En dat onder het motto: Niets moet, alles mag,

kleurplaten werden in een grote collage gezet

als het maar zorgt voor een lach!

van 2.30 bij 4 meter! De initiatiefnemers

Bekijk hier Deel 1

Esther en Claudia zijn enorm tevreden met het
resultaat en de inzet van alle kinderen. De
kleurplaten zijn later door Karin van der Vliet
verdeeld onder de bewoners van Buitenzorg
(Zuid-Scharwoude), Zuyder Waert
(Heerhugowaard) en Horizon zorgcentrum
(Broek op Langedijk).

Mei
11 mei

29 mei

De scholen en opvang gaan weer

Wethouder John Does bezocht

open, na weken van sluiting.

Kindcentrum De Helix waar
crisisopvang voor kinderen van
ouders met vitale beroepen is
geweest. De wethouder vond het fijn
om te ervaren met hoeveel toewijding
en plezier medewerkers deze taak
uitvoeren. “Elke medewerker vertelde
blij te zijn dat zij een bijdrage kunnen
leveren door ouders te ontzorgen”.
Chapeau voor de ongelofelijke
flexibiliteit en motivatie!

Juni
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25 juni

30 juni

Warme dagen. Op

Modderdag op de

de opvang gaan

opvang.

ze er lekker op uit

Wat een heerlijke

en zoeken

vieze pret.

verkoeling in een
park of spelen
met water.

Augustus

17 augustus
IKC Oudkarspel is officieel een feit en werd op 17
augustus door burgemeester Kompier officieel
geopend. De voormalige Barnewiel, St.
Maartenschool en opvanglocaties gaan nu onder
deze nieuwe naam verder.

September
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17 september
Het is de dag van de Leidsters, die vandaag extra in het
zonnetje worden gezet om hen te bedanken voor hun
inzet en betrokkenheid.

Oktober
2 oktober

5-11 oktober

IKC de Helix breidt uit en zijn er
8 lokalen bijgebouwd, waarvan 4
voor de opvang.
De opvang is verhuisd naar de
nieuwe ruimtes en wat is het

Het is de week van de
opvoeding met als thema 'Staan

19 oktober
In IKC Oudkarspel start de

leerkrachten worden bedankt voor

KanZ-klas, waar dagelijks

hun inzet..

onderwijs wordt gegeven aan

en opvallen’. Allente heeft een

kinderen met uiteenlopende

heuse eigen krant gemaakt met

mooi geworden zeg!

5 oktober
Dag van de leraar. Alle

beperkingen en zorgvraag.

allerlei leuke artikelen,

Waar mogelijk sluiten de

interviews en tekeningen

kinderen aan binnen de andere

rondom dit thema. De krant is in

groepen en doen ze het samen!

een oplage van 1500 stuks

Dat is dagelijks het geval tijdens

verspreid onder alle ouders van
de opvang

het buitenspelen, maar ook bij

.

hiervoor nauw samen met het

alle vieringen. Ze werken
IKC.

November
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26 november
De kinderen van BSO Hasselbraam zijn naar de
gymzaal Oostwal geweest om pietengym te doen.
Ze hebben over het dak gelopen en pakjes door de
schoorsteen gegooid.

December
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11 december

10 december

Bij Allente opvang hebben ze lichtjes en warmte gebracht bij de bewoners

De leerlingen van groep 7, 8 en de Kanzklas van het IKC Oudkarspel

en personeel van Esdegeé Reigersdaal, zorgcentrum Horizon en

hebben hun medewerking verleend aan een promotiefilmpje voor Save the

woonzorghuis De Volle Aandacht. Op de opvanggroepen hebben ze

Children.

mooie potjes versierd en deze in de tuinen gezet in de vorm van een hart.

Ieder kind heeft het recht op een gelukkige jeugd.

Het was ook een bijzondere ervaring voor de kinderen die ze mochten

Daarom zet Save the Children alles op alles om het leven van kinderen te

langsbrengen voor een klein lichtje voor de bewoners en de zorgverleners

verbeteren.

zijn in deze donkere dagen.

Kijk hier het filmpje

Planning & Plaatsing
Klik hier
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Planning & Plaatsing

Terugblik 2020
Verhuizing naar het nieuwe pand
Noodopvang i.v.m. COVID-19
Veel nieuwe aanmeldingen Peuteropvang
Aardig wat opzeggingen voor Voorschoolse en Naschoolse
opvang (BSO)
Nieuwe groepen/vestigingen: De Helix nieuwe groepen per 0111-2020 kinderdagverblijf, Peuteropvang en tweede BSO
groep
Beëindiging opvang:
Peuteropvang de Kubus (Montessori HHW) Per 03-07-2020
TSO Montessori HHW Per 31-03-2020
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1692 Ondertekenenverzoeken
1496 Getekende contracten

verstuurd
856

Nieuwe contracten

836

Wijzigings contracten

Vooruitblik 2021
Noodopvang i.v.m. COVID-19 en thuiswerken
Opzeggingen voor VSO en BSO
Nieuwe groepen/vestigingen:
Tierlantijn De Kameleon Per 01-01-2021 Peutergroep 2 t/ 4
jaar
Start peuteropvang De Carrousel HHW Per 01-01-2021 VVE
locatie
Beëindiging opvang:
Peuteropvang de Peuterboei Per 09-07-2021
BSO De Boei (Pietertje Pluim) Per 09-07-2021

1929 kinderen
Teldatum 04-03-2021
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168 Geannuleerde contracten
5 Geweigerde contracten
1 Mislukte contract
22 Verlopen contracten

Coronacrisis
Klik hier
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Coronacrisis
15 maart 2020… Corona leek eerst nog ver weg, in Azië. En

Het Crisisteam denkt continue vanuit een helicopterview,

opeens rolde het onze kant op en moesten de handen uit de

faciliteert, en zoekt uit achter de schermen, zodat het op locaties

mouwen. Er was zoveel onbekend, wanneer eindigt het, wat komt

goed kan lopen. Met het team worden heldere richtlijnen, beleid en

er op ons af? Het gaf een heel surrealistisch gevoel: alles gaat

kaders neergezet. Ze zijn het schild van alle maatregelen in wet en

dicht! Maar meteen werd er goed geschakeld en ontwikkelde zich

regelgeving en zetten dat in een kader zodat het uitvoerbaar is

de kracht dat we als 1 Allente hebben gehandeld om opvang en

voor anderen. Het crisisteam heeft de lijntjes richting gemeente,

onderwijs te combineren.

GGD, brancheorganisaties, Veiligheidsregio en andere
organisaties in de regio. Het Crisisteam heeft knopen doorgehakt
zodat iedereen het op dezelfde manier doet binnen Allente. De
richtlijnen uitzetten en de regie in handen nemen; dat was in alle
hectiek en paniek van iedereen fijn om je aan vast te houden.
De locaties hebben ruimte om te kijken hoe ze alles
implementeren, iedere locatie is immers anders.
Het harde werk werd op de locaties gedaan met onderwijs op
afstand en het bieden van noodopvang.
De leden van het crisisteam hebben keihard gewerkt tijdens de
lockdown. Door het continue schakelen, stonden de leden
continue ‘aan’. Deze periode heeft ook wel weer nieuwe kennis en
ervaring gebracht en is er een andere cultuur ontstaan. Daar waar
eerst op zichzelf staand werd gehandeld, wordt er nu als 1 geheel
gehandeld. Er is een bijzondere manier van samenwerking
ontstaan en dat is geaccepteerd. Door de coronatijd is dat in een
stroomversnelling gekomen.

Vanuit verschillende geledingen van Allente stonden collega’s
op om te ondersteunen en werd het Corona Crisisteam
gevormd. In de eerste periode voelde het alsof het team in het

Door Allente is alles in eigen huis, en dat geeft een bevoorrechte

diepe sprong en gaandeweg alles uit moest vinden. Continue

positie. Elkaar helpen. Ook met het opzetten van de noodopvang,

werd van alles afgewogen. De collega's van het Crisisteam

daar ontstond een strakke samenwerking. Het Crisisteam neemt

kwamen ook niet meer aan eigen werk toe. In het begin

wel de regie, maar iedereen binnen Allente heeft het maar wel

moesten ze zelf allemaal draaiboeken, protocollen en

even gedaan.

scenarios’s schrijven.
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