Kindercentra gemeente LEUDAL

Uw kind en VVE
Kindercentra in Leudal bieden alle kinderen een programma.
Extra begeleiding is er voor de kinderen met een VVE indicatie.
In de kindercentra wordt kinderopvang geboden. De meeste centra hebben peutergroepen
waar wordt gewerkt met een VVE peuterprogramma.

Kenmerken van het aanbod:
 Deskundige begeleiding van kinderen:
o leren door spelen
o thematisch werken
o iedereen mag meedoen
o doelgericht werken aan de taalontwikkeling
o bezig zijn in een goede speelomgeving

 Samen met ouders werken aan opvoeding en ontwikkeling
De pedagogisch medewerkers (de leidsters) begeleiden, in samenwerking met ouders, de
kinderen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en geven informatie aan de ouders
over wat ze thuis kunnen doen. Kinderen leren niet alleen veel in de peutergroep.
Het gaat nog beter als ouders thuis ook meedoen met de thema’s.

 Samenwerking met de groepen 1-2 van alle basisscholen
De gegevens over de ontwikkeling van kinderen worden overgedragen aan de
basisschool, zodat alle kinderen een goede aansluiting kunnen krijgen in groep 1.
Samen met de basisschool wordt zorg gedragen voor een doorlopende begeleiding van
de ontwikkeling van kinderen.
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Leudal:
Kindercentra en peutergroepen met contactpersonen en contactgegevens:
Kinderdagverblijf
Ratjetoe
Leudal

Gravin Annastraat
12
6085 CJ Horn

0620589613

Natasja
Smeets

ratjetoeopvang@home.nl

Kinderdagverblijf
‘t Kroekestöpke
Roggel

Hoek 8
6088 ES Roggel

0475496165

Nicole
Geelen

info@kroekestopke.nl

Hoera
Kindercentra
Heythuysen

In de Neerakker 2
6093 JE
Heythuysen

0631691669

Sandra
Leijssen

s.leijssen@hoerakindercentra.nl

Hoera
Kindercentra
Haelen

Ringoven 5
6081 GR Haelen

0631973860

Sandra
Leijssen

s.leijssen@hoerakindercentra.nl

Hoera
Kindercentra
Ell

Scheijvenstraat
12
6011 RL Ell

0645968940

Hanneke
Vullings

h.vulllings@hoerakindercentra.nl

Jeugdgezond
heidszorg 0-4

GGD Limburg
Nrd

0886108861
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Uitleg VVE
Wat is VVE?
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor peuters en kleuters die meer moeite hebben
om de Nederlandse taal te leren. Bijvoorbeeld omdat ze een andere moedertaal hebben of
omdat de taalontwikkeling wat trager verloopt. Kinderen worden op een speelse manier
begeleid om zo goed mogelijk de Nederlandse taal te leren.
Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.
Logopedie
Kinderen met een VVE indicatie worden altijd door de logopedist van de GGD onderzocht op
de spraak- en taalontwikkeling. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en wordt aangeboden in de
peutergroepen van de kinderopvang. Spelenderwijs worden kinderen begeleid in hun totale
ontwikkeling met veel aandacht voor spelen en taalgebruik.
Vroegschoolse educatie
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is
verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Op gestructureerde wijze wordt aan de
brede ontwikkeling en de schoolse vaardigheden gewerkt.
Jeugdgezondheidszorg 0-4
Op het consultatiebureau wordt bepaald of een kind voldoet aan de criteria van de VVE
regeling. In een gesprek met de ouder/verzorger wordt uitgelegd waarom een kind de VVE
indicatie krijgt. Bij alle officiële kindercentra van Leudal (zie lijst) wordt VVE begeleiding
aangeboden.
De gemeente is verantwoordelijk voor VVE. De gemeente heeft regels bepaald wanneer een
kind de VVE indicatie krijgt. De regels zijn bekend bij het consultatiebureau en bij de
kindercentra.
Financiële ondersteuning
Of ouders in aanmerking komen voor de gemeentelijke financiële ondersteuning is
afhankelijk van de werksituatie en het inkomen. De coördinator van het kindercentrum of de
peutergroep kan daarover informatie geven.
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