
 

Peutergroep De Bengeltjes is onderdeel van kinderdagverblijf Robbedoes. Bij de Bengeltjes 

is er een programmatisch aanbod voor alle kinderen van 2 en 3 jaar en we hebben een 

specifiek aanbod voor de VVE kinderen. 

 

 

Bij peutergroep de Bengeltjes wordt er gewerkt met een VVE peuterprogramma. 

De pedagogisch medewerker/ de leidsters verzorgen de kinderen en ze begeleiden de 

kinderen samen met hun ouders in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. 

 

 

Kenmerken van het programmatisch aanbod: 

 

1. Professionele begeleiding van kinderen: 

o Leren door spelen  

o Thematisch werken 

o Iedereen mag meedoen 

o Doelgericht werken aan de (to) taalontwikkeling 

o Bezig zijn in een goede speelomgeving 

 

2. Samen met ouders werken aan opvoeding en ontwikkeling. 

 

3. Samenwerking met de groepen 1-2 van alle basisscholen.  

 

Gesprekken en overdracht van ontwikkelingsgegevens, zodat alle kinderen een goede 

aansluiting kunnen krijgen in de groep 1. 

Samen met de basisschool wordt zorg gedragen voor een doorlopende begeleiding 

van de ontwikkeling van kinderen. 

 

Uitleg VVE 

Wat is VVE?  

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor peuters en kleuters met een taalachterstand. 

Kinderen worden op een speelse manier begeleid om hun taalachterstand in te halen.  

Zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.  

Uitgangspunt bij VVE is dat vroegtijdig wordt gesignaleerd wanneer kinderen een 

achterstand hebben, met name op het gebied van taal, zodat dit zo snel mogelijk kan 

worden aangepakt 



 

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. 

 

Consultatiebureau 

Op het consultatiebureau wordt bepaald of een kind een VVE kind is.  

In een gesprek met de ouder/verzorger wordt uitgelegd waarom een kind een VVE kind is.  

In alle officiële kindercentra van Maasgouw wordt VVE begeleiding aangeboden. 

 

 

De gemeente is verantwoordelijk voor VVE. De gemeente heeft regels bepaald wanneer een 

kind VVE kind is. De regels zijn bekend bij het consultatiebureau en bij de kindercentra.  

Ook kan informatie worden gegeven over de gemeentelijke afspraken wanneer ouders recht 

hebben op financiële ondersteuning voor hun VVE kind. 

 

Financiële ondersteuning 

Of ouders in aanmerking komt voor de gemeentelijke financiële ondersteuning is afhankelijk 

van de werksituatie. De coördinator van het kindercentrum kan daarover alle informatie 

geven. 

  



  


