Een belangrijke speel- en
leerplek voor uw kind
Persoonlijk en ver trouwd

V O O R - E N V R O E G S C H O O L S E E D U C AT I E I N H A A R L E M

Wat is VVE?
VVE betekent: Voor- en Vroegschoolse Educatie.
VVE is bedoeld om kinderen vanaf 2 jaar extra te
stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. Daarvoor gaan
kinderen naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
waar met een speciaal speel- en leerprogramma wordt
gewerkt. In de VVE-programma’s is veel aandacht voor
het spreken en begrijpen van de Nederlandse taal.
Kinderen volgen minimaal 10 uur per week VVE. De
VVE-peuterspeelzalen en -kinderdagverblijven werken
samen met VVE-basisscholen. Op deze scholen krijgt
het VVE-programma in groep 1 en 2 een vervolg.

Wat doen en leren kinderen door VVE?
• De leidsters doen spelletjes en activiteiten met de
kinderen. De kinderen oefenen in kijken, praten,
luisteren, bewegen en denken. Ook leren ze samenwerken, problemen oplossen en omgaan met regels.
Op iedere VVE-locatie heeft de dag een vast ritme.
• Er wordt gewerkt met thema’s, zoals eten en drinken,
de seizoenen, op vakantie en kleding.
• De leidsters hebben een VVE-training gevolgd.
Ze kunnen goed inschatten wat uw kind al kan en
waar uw kind extra aandacht nodig heeft. Zij houden
u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind.
• In VVE-groepen spelen kinderen die meer en minder
ondersteuning nodig hebben samen. Zo leren ze van
elkaar. Per groep zijn er maximaal 16 kinderen en
2 leidsters.

VVE-peuterspeelzaal
en -kinderdagverblijf:
een belangrijke
speel- en leerplek
voor uw kind
Is VVE iets voor úw kind?

Wat kunt u thuis doen?

Een goede taalontwikkeling is voor ieder
kind belangrijk. Kinderen leren thuis hun
moedertaal doordat u veel met hen praat
en (voor)leest. Spreekt u thuis weinig of
geen Nederlands met uw kind? Heeft uw
kind moeite met het spreken van de Nederlandse taal? Heeft u zelf weinig onderwijs
gehad? Dan is het goed als uw kind meedoet
aan VVE. Zo kan uw kind straks een goede
start op de basisschool maken.

Samen met de leidsters spreekt u af welke
begeleiding uw kind nodig heeft, zowel in de
groep als thuis. Uw kind leert nog meer als u
thuis meedoet. Van de leidsters krijgt u tips
en werkbladen met plaatjes mee. Samen met
uw kind kunt u de plaatjes bekijken en de
woorden die erbij horen oefenen.

‘N u weet ik:
ze leren alles
door te spelen’
Suzanne Kelly Groen (38),
moeder van Layla (2,5):
‘Ik ben zelf Ierse en spreek
thuis Engels met mijn kinderen. Sinds Layla naar
peuterspeelzaal Nijntje gaat,
is ze snel vooruitgegaan met
de Nederlandse taal.

Layla kan heel goed zinnen
maken: ze praat gewoon
mee met haar broers. Eens
in de zoveel tijd brengt ze
werkbladen mee naar huis.
Daar staan plaatjes op zoals
verkouden, zakdoek, fruit
en groente. De woorden die
erbij horen kan ze uitstekend
vertellen. En ze zingt de hele
dag liedjes. Ze heeft een
grotere woordenschat dan
mijn zoons. Ik vind het

indrukwekkend. In het begin
waren mijn man en ik bang
dat VVE iets te schools zou
zijn. Maar nu weet ik: ze
leren alles door te spelen.
We vinden het fijn dat Layla
zich zo ontwikkelt. Bij Nijntje
wordt ze goed voorbereid
op de basisschool. Layla zelf
heeft het helemaal naar haar
zin. Ze zou het liefst elke dag
en zelfs in het weekend naar
Nijntje gaan!’

Hoe meldt u uw kind aan?

Meer informatie

Op het consultatiebureau ontvangt u
informatie over VVE als uw kind 11 maanden
oud is. Krijgt uw kind een verwijzing voor
VVE en wilt u uw kind laten deelnemen?
Dan geeft het consultatiebureau dit door
aan de VVE-locatie van uw keuze.
U kunt uw kind voor een VVE-peuterspeelzaal inschrijven als het 1 jaar oud is.
Uw kind kan meedoen vanaf 2 jaar.
Inschrijving en plaatsing bij een VVEkinderdagverblijf kan eerder: als uw kind
een paar maanden oud is.

Wilt u weten of uw kind in aanmerking komt
voor het VVE-programma, neem dan contact
op met de JG Z-verpleegkundige van uw
consultatiebureau.
Natuurlijk bent u welkom om een kijkje te
komen nemen op een VVE-locatie. U kunt
hiervoor een afspraak maken. Een overzicht
van de VVE-locaties met contactgegevens
vindt u op www.klaarvoordestarthaarlem.nl.
Op deze website staat nog veel meer
informatie over VVE.

Informatie over de kosten, eigen bijdrage
en voorwaarden vindt u op de website
www.klaarvoordestarthaarlem.nl.
Daar vindt u ook een rekenvoorbeeld.
Voor ouders met een Haarlem Pas is de
gehele opvang op een (VVE-)peuterspeelzaal gratis.

Contact
JG Z Kennemerland
Tel. 088-995 95 95
www.klaarvoordestarthaarlem.nl

Samen spelend de
wereld verwoorden
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Hoeveel kost VVE?

