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WAT IS VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE? 

Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2-4 jaar en vindt 
plaats in de peutergroepen. Met VVE krĳ gen kinderen een goede 
voorbereiding op de basisschool. Daarnaast kunnen eventuele 
ontwikkelingsachterstanden zo vroeg mogelĳ k worden opgespoord 
en verholpen. Stichting Peuterspeelzaal Urk biedt daarom VVE aan 
in de peutergroepen. De kinderen die het nodig hebben krĳ gen 
via het consultatiebureau een VVE-verklaring. Hiermee komen zĳ  
in aanmerking voor extra dagdelen. De gemeente Urk vindt het 
belangrĳ k dat zoveel mogelĳ k kinderen die het nodig hebben ook 
kunnen profi teren van VVE. Daarom betaalt de gemeente Urk deze 
extra dagdelen. 

STARTBLOKKEN 

Stichting Peuterspeelzaal Urk wil een actieve bĳ drage leveren aan de 
ontwikkeling van alle kinderen die aan haar zorg zĳ n toevertrouwd.
In dit kader werken wĳ  op onze peuterspeelzaal met het VVE-
programma Startblokken. 

THEMA’S 

Binnen Startblokken wordt gewerkt aan de hand van voor het kind 
aansprekende thema’s. Binnen het gekozen thema zoals bĳ voorbeeld 
de kinderboerderĳ  , het lichaam, ziek zĳ n, kleuren en vormen, huis, de 
jaargetĳ den, etc bedenkt de leidster spelactiviteiten en werkvormen 
die aansluiten bĳ  de brede ontwikkeling van het kind. De speelruimte 
wordt ingericht met materialen van toepassing op het thema. De 
duur van een thema is ongeveer 6 tot 8 weken. 
Alle activiteiten gedurende deze periode hangen samen met het 

thema zoals liedjes, activiteiten, spelletjes, aanbod van 
woorden etc. Door het veelzĳ dige aanbod en herhaling 

leren kinderen spelenderwĳ s het thema ontdekken.

PEUTERGROEPEN 

In de lee� ĳ d van 2 tot 4 jaar zĳ n kinderen 
het meest gevoelig om taal te 
ontwikkelen. Taal wordt ontwikkeld 



door veel te horen, veel samen te spelen in een uitdagende 
omgeving. In de peutergroepen wordt veel aandacht besteed aan: 
taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische 
ontwikkeling en creatieve ontwikkeling. In de peutergroepen wordt 
gewerkt volgens de uitgangspunten van VVE Startblokken. Alle 
leidsters hebben daarvoor scholing gevolgd. 

VOOR WIE IS DE VVE-GROEP? 

Bĳ  het bezoek aan het consultatiebureau (CB) wordt met u 
besproken of uw kind al is aangemeld voor de peuterspeelzaal en 
eventueel in aanmerking komt voor de VVE-groep. Als de CB-arts of 
-verpleegkundige denkt dat uw kind de mogelĳ kheid moet krĳ gen 
om extra ondersteuning te krĳ gen in de VVE-groep krĳ gt u een 
aanvraagformulier mee van het CB. Tevens worden de gegevens van 
uw kind doorgestuurd naar de peuterspeelzaal. 

WAT GEBEURT ER IN DE VVE-GROEP?

Net als in de gewone peutergroep worden kinderen spelenderwĳ s 
gestimuleerd in hun ontwikkeling. In de VVE-groep zĳ n 
2 gediplomeerde leidsters aanwezig. Hierdoor is meer tĳ d voor 
individuele aandacht. Alle speelmaterialen, boekjes, liedjes en 
spelletjes zĳ n gericht op ontwikkeling van een goede 
(taal)ontwikkeling. 

VVE-GROEP EN INTERN BEGELEIDER (IB’ER)) 
Stichting Peuterspeelzaal Urk hee�  een Intern Begeleider in dienst. 
Zĳ  is niet alleen een aanspreekpunt voor de leidsters maar ook 
voor ouders. Wanneer uw kind de VVE-groep bezoekt komt de IB’er 
regelmatig in de groep langs en bespreekt de ontwikkelingen van uw 

Alle activiteiten staan 
in het teken van taal-
aanbod , alles wordt 
visueel gemaakt en 
benoemd. Kinderen 
worden gestimuleerd 
tot: 
-  Luisteren naar 

elkaar 
-  Zelf dingen vertellen
-  Samenspelen
-  Plezier hebben in 

het ontdekken van 
nieuwe dingen 



kind met de leidster en met u als ouders. De IB’er hee�  één keer per 
twee maanden een overlegmoment met het CB en de 
logopediepraktĳ k. Ook hier staat de ontwikkeling van de kinderen 
centraal.

WAT KOST DE VVE-GROEP?

Voor het bezoek aan de VVE-groep hoe�  u niets extra te betalen. 
U betaalt alleen de kosten voor twee dagdelen peuterspeelzaal. 
De twee extra VVE-dagdelen worden vanuit de gemeente Urk 
bekostigd vanuit de VVE-subsidie. 

WAT BIEDEN WIJ? 

� Vier dagdelen peuteropvang  per week 
� Begeleiding van twee gediplomeerde leidsters
� Taalrĳ ke omgeving
� Themagerichte werkwĳ ze volgens de methode Startblokken 
� Aanbod van uitgebreide woordenschat 
� Nieuwsbrieven over inhoud thema 
� Mogelĳ kheid tot meekĳ ken in de groep
� Koffi  eochtenden
� Ouderavonden
� Oudergesprekken
� Persoonlĳ ke (‘warme’) overdracht naar basisschool 

WAT VRAGEN WIJ VAN U ?

� U brengt uw kind vier dagdelen naar de peuterspeelzaal;
� Aanmelding logopedie in combinatie met VVE-groep; 
� Betrokkenheid van u als ouders:

• Aanwezig zĳ n bĳ  meekĳ ken in de groep, oudergesprekken, 
koffi  eochtenden, ouderavonden.

• Informeren van de leidsters over de ontwikkelingen van uw 
kind, bĳ voorbeeld vorderingen bĳ  logopedie en uitslagen van 
eventuele testen. 

• Thuis actief aan de slag met het vanuit de VVE-groep 
aangeboden materiaal
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