
 

Spelend Samen Leren ….
….met Voorschoolse Educatie in Voorschoten

                                  

                                                                                                                     

Peuterpraat



Goed voorbereid naar de basisschool!

Elke ouder, verzorger wil het beste voor zijn of haar kind. School is 
belangrijk voor de toekomst van alle kinderen. Als kinderen goed 
voorbereid naar de basisschool gaan, is de kans dat het op school 
goed gaat groter. Een minder goede start kan een kind niet over-
doen en een eenmaal opgelopen achterstand is soms moeilijk weer 
in te halen. Alle kinderen verdienen de kans op een goede start!

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Rijksoverheid en gemeenten investeren veel geld in Voor- en Vroeg-
schoolse Educatie (VVE). Doel van VVE is het voorkomen van (taal)
achterstanden bij jonge kinderen.

Kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, wordt spe-
lenderwijs een kwalitatief goed programma voor taal- en spelont-
wikkeling geboden. Er staan altijd twee bevoegde pedagogisch me-
dewerkers op de groep, zodat er extra aandacht is voor kinderen die 
dat nodig hebben.

Extra ondersteuning wordt zowel op de peuterspeelzaal als op een 
VVE kinderdagverblijf aangeboden. Een combinatie van peuterspeel-
zaal en kinderdagverblijf is ook mogelijk.

Het kan voorkomen dat de peuter zich snel ontwikkelt en dat na 
verloop van tijd de indicatie vervalt om nog deel te nemen aan het 
VVE programma. In overleg met het consultatiebureau, de jeugd-
verpleegkundige en de leidsters stroomt de peuter dan terug naar 
de reguliere peuterspeelzaal van twee ochtenden per week in plaats 
van drie ochtenden. Dit heeft eveneens gevolgen voor de eigen bij-
drage! 

Puk in Voorschoten

De peuterspeelzalen werken met de methode “Puk en Ko” en de VVE 
kinderdagverblijven met “Uk en Puk” en “Peuterpraat”. Puk is een 
pop, het vriendje van alle kinderen en Puk doet met alles mee. Met 
deze methodes wordt de (taal)ontwikkeling van peuters spelender-
wijs gestimuleerd. Regelmatig is er een ander thema zoals ziek zijn, 
kleding of lente. Spelend leren is het motto. Alle peuters doen mee 
en profiteren dus van de leuke en leerzame manier van werken.



 

                                                                                                        
VVE regeling

Sommige kinderen hebben een extra steuntje in de rug nodig, bij-
voorbeeld door:  

- Een tweetalige opvoeding,

- Een moeizame taalontwikkeling of

- Speciale omstandigheden thuis.

Omdat deelnemen aan VVE voor deze kinderen zo belangrijk is, mo-
gen financiën geen belemmering zijn. Daarom mogen deze kinderen 
drie dagdelen naar de peuterspeelzaal komen tegen een geredu-
ceerd tarief (de “VVE regeling”). Dit tarief geldt alleen als het kind 
echt drie dagdelen per week komt. Op het kinderdagverblijf blijft de 
normale ouderbijdrage gelden.

Belangrijke rol jeugdverpleegkundige en consultatiebureau

De VVE regeling geldt alleen voor die kinderen die in Voorschoten 
wonen waarbij het Consultatiebureau (onderdeel van het CJG) een 
(dreigende) ontwikkelingsachterstand vaststelt of vermoedt. De 
jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau bepaalt of een kind 
in aanmerking komt voor de VVE regeling. Ze doet dit in nauw over-
leg met andere betrokkenen, zoals de leidster, pedagogisch mede-
werker of logopediste.

Uiteraard wordt ook u als ouder(s)/verzorger(s) heel goed geïn-
formeerd en betrokken bij elke stap. Uw ervaringen met uw kind 
spelen een belangrijke rol! De jeugdverpleegkundige is goed op de 
hoogte van de mogelijkheden in Voorschoten om uw kind in zijn/
haar ontwikkeling te stimuleren en kan u hierover goed informeren.



Wilt u meer weten?

Op het losse inlegvel bij deze folder staat van alle peuterspeelzalen 
en kinderdagverblijven die meedoen alle informatie.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de peuterspeelzaal (of 
het kinderdagverblijf) van uw keuze of uw jeugdverpleegkundige. 
Zij helpen u graag.

Met vragen over de VVE regeling kunt u ook terecht bij de gemeen-
te. De contactpersoon bij de gemeente vindt u ook op het inlegvel.

                                


