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INFORMATIE
Voor informatie en verwijzing kunt u terecht bij de
orthopedagogen van de Jeugdgezondheidszorg,
telefoonnummer: 088-995 95 95.
Contactpersoon:
Eline de Laet, 06-20983486, e.deLaet@skos.nl
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Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland

Plusgroepen
Peuteropvang
Kleinschalige opvang voor peuters
die opvallen in hun ontwikkeling

Voor peuters van twee tot vier jaar, die opvallen in hun
ontwikkeling en gedrag vertonen dat vraagt om een
passende aanpak zijn er plusgroepen in de peuteropvang.
Deze peuters hebben meer nodig dan het aanbod van een
reguliere peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.
We willen deze kinderen laagdrempelig, dichtbij huis en zo jong
mogelijk een vertrouwde plek bieden, met extra aandacht voor
een optimale ontwikkeling. Dit doen we door de omgeving en
het aanbod aan te passen aan de behoefte van het kind. Hierbij
maken we gebruik van de deskundigheid van drie betrokken
instanties. Het einddoel is zorgen voor een aanbod in onderwijs
en/of zorg.

Plusgroepen
Deze groepen bestaan uit maximaal 8 kinderen, die twee ochtenden per week naar de peuteropvang komen. Met de mogelijkheid
tot doorstromen naar een derde dagdeel op de reguliere groep.
In programma, aanpak en dagritme volgen we zo veel mogelijk
de structuur van de reguliere VVE peuterspeelzaal. Er wordt voorschoolse educatie (VVE) aangeboden, volgens het programma Uk
en Puk.
De plusgroepen worden geleid door een peuterspeelzaalleidster
van de SKOS en een jeugdzorgwerker van Kenter Jeugdhulp.
Individueel spel en groepsspel worden afgewisseld met observatie- en onderzoekmomenten *. De kinderen worden geobserveerd
in verschillende situaties en gevolgd in hun ontwikkeling, zodat
een betrouwbaar beeld ontstaat van wat nodig is voor het
kind. De observaties worden uitgevoerd door de peuterspeelzaalleidster en de jeugdzorgwerker, in samenwerking met een
gedragswetenschapper.

De kinderen zullen de groep ongeveer 6 tot 9 maanden bezoeken,
waarna advies gegeven wordt over de vervolgstap. Afhankelijk
van de leeftijd kan dit zijn:
• instroom en doorstroom naar de reguliere (VVE) peuterspeelzaal;
• doorstromen naar onderwijs, eventueel speciaal onderwijs;
• doorverwijzing naar een andere vorm van zorg.
* De mogelijkheid bestaat om, waar nodig, andere deskundigen
in te schakelen, zoals een logopedist, een fysiotherapeut of een
psycholoog\orthopedagoog, bij voorkeur uit de buurt.
Dit alles in goed overleg met de ouder(s) of verzorger(s).

Ouder(s) of verzorger(s)
Samenwerking met ouder(s) of verzorger(s vinden we zeer
belangrijk. Tijdens het intakegesprek worden er samen met
de ouder(s) of verzorger(s) doelen voor het kind en/of gezin
gemaakt. Er zijn dagelijks overdrachtsmomenten en regelmatig
gesprekken over de voortgang. Daarnaast is er altijd ruimte voor
extra vragen en/of ondersteuning.

Waar
Er zijn in Haarlem drie plusgroepen, peuterspeelzalen Pluk 2,
Banjertjes 3 en Hannes en Kaatje.
Zij maken gebruik van de kennis en ervaring van drie samenwerkende organisaties: de peuterspeelzalen van Stichting Spaarne
Peuters (SSP), Kenter Jeugdhulp en Jeugdgezondheidszorg
Kennemerland (JGZ).

