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Peuters die spelen,
leren voor later!
Wat is peuteropvang?
Op de peuteropvang spelen en leren kinderen
van 2 tot 4 jaar met elkaar. Ze oefenen met
taal, ze zingen, tekenen en bewegen. Hiermee
bereiden kinderen zich voor op de basisschool.
In Neder-Betuwe wordt op vrijwel alle locaties
gewerkt met een speciaal VVE-programma.
VVE staat voor voor- en vroegschoolse edu
catie. Er wordt extra aandacht besteed aan
taal, rekenen, de ontwikkeling van sociaalemotionele vaardigheden en motoriek. Telkens
staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld ‘Wat heb jij aan vandaag?’, ‘Eet smakelijk!’ of ‘Dit ben ik!’.
Alle peuters in de groep profiteren van het
programma en doen mee met de activiteiten.
Zo leren ze van elkaar. Per groep zijn er

maximaal 16 kinderen en twee pedagogisch
medewerkers die extra opgeleid zijn. 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.
En natuurlijk gebeurt alles op een speelse
manier. Want peuters die spelen, leren
voor later!

Waar vind ik peuteropvang
in Neder-Betuwe?
In Neder-Betuwe bieden verschillende organisaties peuteropvang aan. Je vindt ze op de
achterzijde van deze folder. Er zijn peuterspeelgroepen, voorscholen bij het reformatorisch
onderwijs en peutergroepen bij kinderdag
verblijven.

Samenwerking
met de basisschool
Een VVE-programma is bedoeld voor kinderen
van 2 tot 6 jaar. Daarom werkt de peuter
opvang samen met de basisscholen. Vaak
zitten ze in hetzelfde gebouw of bij elkaar
in de buurt.
Als uw kind naar de basisschool gaat, geven
de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang – met uw toestemming – informatie
over de ontwikkeling van uw kind aan de
leerkracht van de basisschool. Zo krijgt uw
kind in groep 1 de juiste aandacht en sluit het
onderwijs aan bij wat uw kind nodig heeft.

Voor wie is het en
wat kost het?
Alle peuters in Neder-Betuwe kunnen gebruik
maken van peuteropvang. Elke organisatie
bepaalt zijn eigen uurtarief. Werkende
ouders ontvangen van de belastingdienst
kinderopvangtoeslag. Voor ouders die
niet werken betaalt de gemeente mee
aan de opvang.

Alle ouders betalen zelf een inkomens
afhankelijke ouderbijdrage. Hoeveel u
moet betalen, hangt af van uw inkomen.
De organisaties die peuteropvang bieden
kunnen u hier meer informatie over geven.
Voor informatie over kinderopvangtoeslag
gaat u naar de website van de belastingdienst:
www.belastingdienst.nl/toeslagen

VVE-indicatie
Peuters die een extra steuntje in de rug
kunnen gebruiken, mogen extra uren naar de
peuteropvang komen om te spelen, te leren
en te ontwikkelen. Het gaat bijvoorbeeld om
peuters die anderstalig worden opgevoed
of om andere redenen een steuntje in de rug
kunnen gebruiken. Die extra uren worden
volledig door de gemeente betaald. Het
consultatiebureau bepaalt of uw kind hiervoor
in aanmerking komt.

