Ouder-Informatie-brief: VVE
In verband met de invoering van VVE op de Ark, willen we u graag van een aantal zaken op de hoogte
brengen. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, we vinden het echter van groot belang dat u tijdig
wordt geïnformeerd. We hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van
antwoorden op mogelijke vragen.
Wat betekent VVE?
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Het is verplicht overheidsbeleid dat binnen de
kinderopvang en peuterspeelzalen landelijk ingevoerd wordt.
Wat is een VVE-peuterspeelzaal?
De VVE peuterspeelzaal (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie) lijkt in veel opzichten op een
gewone peuterspeelzaal. Het is een veilige en vertrouwde omgeving waarin het kind zich
spelenderwijs kan ontwikkelen. Daarnaast heeft de VVE peuterspeelzaal iets extra’s te bieden
voor de ontwikkeling van uw kind(eren). Bij de VVE peuterspeelzaal wordt gewerkt met speciale
VVE programma’s. Deze programma’s zijn ontwikkeld voor kinderen vanaf ongeveer twee en een
half jaar en zijn met name gericht op het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook de andere
ontwikkelingsgebieden krijgen door het gebruik van deze programma’s extra aandacht. Daarmee
wordt een goede basis gelegd en wordt het jonge kind goed voorbereid op de basisschool.
Het VVE programma stopt niet met 4 jaar als de kinderen naar de basisschool gaan, maar loopt
door tot de kinderen 6 jaar zijn. Peuterspeelzaal (2 tot 4 jaar: ‘voorschoolse educatie’) en
basisschool (4 tot 6 jaar: ‘vroegschoolse educatie’) werken met methodes die aansluiten om zo
een doorgaande leerlijn te creëren.
Houden we dezelfde leidsters?
Ja! Om goed te kunnen werken met de VVE programma’s gaan de leidsters van de Ark de komende
jaren een speciale scholing in het VVE-programma Piramide volgen. We voldoen al aan de eis om met
twee professionele krachten per groep van 16 kinderen te werken.
Voor wie is VVE?
VVE is voor alle kinderen met een achterstand in de ontwikkeling en geeft jonge kinderen een extra
steuntje in de rug om zo een goede start te kunnen maken in het basisonderwijs. Dat extra steuntje
kan nodig zijn op het gebied van de taalontwikkeling maar ook op het gebied van de sociale,
creatieve, emotionele, cognitieve of lichamelijke ontwikkeling. Het consultatiebureau kan met
ingang van 1 januari 2012 een VVE-indicatie afgeven. Ook kinderen zonder achterstand profiteren
van het werken met een VVE-programma.
Wat kan ik met zo’n VVE-indicatie?
Een VVE-indicatie geeft u de mogelijkheid om uw kind 4 dagdelen per week naar de peuterspeelzaal
te laten gaan in plaats van 2 dagdelen zodat er veel aandacht besteed kan worden aan het
stimuleren van de ontwikkeling van uw kind. U betaalt de helft van de reguliere ouderbijdrage, de
overige kosten van de VVE-plaatsing worden door de gemeente gesubsidieerd. Uw kind heeft ook
recht op een snelle plaatsing en heeft, bij een langere wachtlijst ook voorrang m.b.t. de plaatsing.
Richtlijn is om een kind met een VVE-indicatie binnen twee maanden te plaatsen. De voorrangsregel
voor de plaatsing van kinderen met een VVE-indicatie kan betekenen dat andere kinderen langer op
de wachtlijst blijven staan.

Welk VVE-programma wordt er gebruikt bij de Ark?
In Woudenberg is ervoor gekozen om op de (VVE) peuterspeelzalen te gaan werken met het VVEprogramma Piramide. Met een combinatie van spelen, ontdekken en leren worden kinderen aan de
hand van dit VVE-programma gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Wat houdt Piramide in?
Piramide biedt het kind een veilige speel- en leeromgeving en structuur. Het kind voelt zich snel
op zijn of haar gemak door de terugkerende gebruiken in de groep. Het is een totaalprogramma: er
is aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden van het kind. Spel staat centraal in Piramide, want
jonge kinderen leren heel veel door spel. Daarnaast speelt muziek ook een belangrijke rol. Naast
spelen willen kinderen ook de wereld ontdekken en nieuwe dingen leren. Kinderen die extra
steun nodig hebben krijgen individuele hulp; tutoring heet dat bij Piramide. Piramide werkt aan
de hand van 12 vaste thema’s. Er wordt gewerkt in de volgorde van ontdekken, verbreden en
verdiepen. De Piramide methode is intensief; om een goed resultaat te kunnen bereiken worden
kinderen dan ook 4x per week verwacht op de peuterspeelzaal.
Wat merk ik er als ouder van?
Binnen de VVE spelen de ouders een belangrijke rol. U zult betrokken worden bij de onderwerpen en
ontwikkelingen van uw kind op de peuterspeelzaal. Daarnaast wordt er van u verwacht dat u ook
thuis aandacht besteed aan de (methodische) ontwikkeling van uw kind. De leidsters zullen u daarin
begeleiden en informatie over verstrekken.
Is er naast het werken met Piramide nog ruimte voor Bijbelse thema’s?
Ja! We zijn een Christelijke peuterspeelzaal, de borging van de Christelijke identiteit blijft. De Bijbelse
verhalen en thema’s houden een belangrijke plaats binnen het peuterspeelzaalwerk. De leidsters
zullen zich inspannen om een goede balans te vinden tussen Bijbelse verhalen en het werken vanuit
het Piramide-materiaal.
Heeft u meer vragen?
Mocht u toch met vragen blijven zitten, aarzel dan niet om contact op te nemen met de leidsters, het
bestuur of het consultatiebureau (of CJG).
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