Spelen en leren voor peuters

Speciaal voor peuters
Lekker ravotten met andere kinderen en tegelijk spelenderwijs leren. In onze gemeente
kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar meedoen aan het peuterprogramma. In de kindercentra
zijn hiervoor speciale peutergroepen. Kinderen van 2 tot 4 jaar zijn van harte welkom!
Waarom een speciaal peuterprogramma?
Het peuterprogramma zorgt voor een soepele overstap naar de basisschool. Als uw kind
meedoet, maakt hij of zij een goede start in groep 1. Daarnaast is het natuurlijk ook gewoon
leuk om samen met andere kinderen te spelen. Kinderen bij wie uw kind straks misschien
wel in de klas komt.
VVE
Uw kind kan een VVE-indicatie krijgen. Dit wordt door de arts of verpleegkundige van het
consultatiebureau met u besproken. VVE betekent dat uw kind extra (taal)begeleiding en
meer tijd krijgt bij het spelenderwijs leren.
Hoe werkt het?
In de peutergroep staat steeds een ander thema centraal. Denk aan thema’s als ‘op vakantie’
of ‘eet smakelijk’. De kinderen doen spelletjes, zingen liedjes en maken bijvoorbeeld
knutselwerkjes die passen bij het thema. Op deze manier ontdekken de kinderen van alles
over zichzelf en de wereld om hen heen. Ongemerkt besteedt elk thema aandacht aan taal,
rekenen, motoriek en aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. De pedagogisch
medewerkers (leidsters) volgen de ontwikkeling van uw kind en bespreken deze met u. Ook
overleggen zij regelmatig met de toekomstige basisschool van uw kind.

Wat kunt u verwachten?
•

Deskundige begeleiding van uw kind
De deskundige medewerkers helpen uw kind om spelenderwijs de wereld te
ontdekken. Dat gebeurt aan de hand van leuke thema’s. Binnen elk thema gaat uw
kind samen met andere kinderen lekker spelen, leren en bewegen. De pedagogisch
medewerkers bieden hiervoor een veilige en vertrouwde omgeving waarin uw kind
zich breed kan ontwikkelen.

•

Samenwerking met u als ouder
De pedagogisch medewerkers begeleiden - samen met u - uw kind in zijn
ontwikkeling naar zelfstandigheid. Ze geven u leuke tips en duidelijke informatie over
wat u thuis nog kunt doen met uw kind. Het is voor kinderen namelijk leuk én goed
als ouders thuis meedoen met de thema’s.

•

Samenwerking met de basisschool
Aan het einde van het peuterprogramma bespreken de pedagogisch medewerkers de
ontwikkeling van uw kind met de basisschool. Uiteraard alleen als u daar
toestemming voor geeft. Een goede overdracht zorgt voor een goede aansluiting in
groep 1. Zo blijft de begeleiding van uw kind mooi doorlopen.

Wat kost het peuterprogramma?
De kosten voor het peuterprogramma zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Kijk
hieronder wat voor u van toepassing is.
• Ouders die allebei werken of alleenstaande ouders
Voor de kosten van het peuterprogramma kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit
verloopt via de belastingdienst. Ook ouders die een verplicht school- of werktraject vanuit
de gemeente volgen, krijgen kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u een
proefberekening maken.
• Als één of beide ouders NIET werken
Als u en/of de andere ouder niet werkt, heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag. Uw kind
kan dan wel aan het peuterprogramma deelnemen. Deze regeling geldt voor maximaal acht
uur per week en voor twee dagdelen per week (peuterprogramma) en voor maximaal 16 uur
per week voor vier dagdelen per week (VVE). In beide gevallen gedurende 40 weken per jaar.
U betaalt voor twee dagdelen een eigen bijdrage van ongeveer 10%. Of voor 4 dagdelen een
eigen bijdrage van ongeveer 5%. De hoogte van de eigen bijdrage kan verschillen per
kindercentrum. De overige kosten betaalt de gemeente Leudal.
Als dit voor u geldt, neem dan contact op met het kindercentrum van uw keuze voor het
maken van een offerte.
• Minimuminkomen of schulden
Heeft u problemen met het betalen van de eigen bijdrage? Bijvoorbeeld door een
minimuminkomen of door schulden? Neem dan contact op met de gemeente. Daar kunt u
bespreken welke mogelijkheden er zijn voor een vergoeding van de eigen bijdrage.
Meer weten?
Twijfelt u of weet u niet goed wat u kunt verwachten? Vraagt u zich af hoe u uw kind kunt
aanmelden? Of wilt u weten hoe het zit met de kosten? Bel of mail dan met de
contactpersoon van het kindercentrum van uw keuze.

