VVE beleidsplan
Ouders worden aan de hand van dit VVE- beleidsplan geinforrmeerd over onze visie en ons
VVE- aanbod, zodat zij weten wat zij mogen verwachten en wat er van hen als ouders wordt
verwacht.
In het kader van voorschoolse educatie en doorgaande leerlijnen is het voor het
basisonderwijs van belang te weten wat Wolkewietje op dit terrein biedt.
VVE
Wij hebben plek voor VVE geindiceerden kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar .Gemeente
Amstelveen subidieert 10 uur per week .Dit zijn 2 dagdelen per week, het betreft 5 uur per
dagdeel gedurende 48 weken per jaar. Ouders betalen over de gesubsidieerde 10 uur een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage, mits zijn geen beroep kunnen doen op de wet
kinderopvangtoeslag.
Doelgroep

Peuters van 2 tot 4 jaar.
Kinderen met een taal- of ontwikkelachterstand.
Tot de doelgroep behoren kinderen:
- die doordat hun ouders laag opgeleid zijn, bedreigd worden in hun (taal) ontwikkeling;
- die om andere redenen aantoonbaar bedreigd worden in hun (taal) ontwikkeling.
De kinderen die in aanmerking komen voor de VVE worden door het consultatiebureau
geïndiceerd.
Preventieve Logopedie
Sinds kort is er een samenwerking tussen Wolkewietje en de logopedisten van
OnderwijsAdvies. De gemeente vindt vroegtijdige signalering van spraak en taalproblemen
belangrijk. In opdracht van de gemeente werken de logopedisten van Onderwijs Advies met
kinderen die problemen hebben op het gebied van spraak, taal, stem, eten en drinken.
De logopedisten zijn werkzaam op de consultatie bureaus, kinderdagverblijven en de
basisscholen. De spraak- taalontwikkeling begint al direct na de geboorte. Kinderen van 0
tot 6 jaar bevinden zich in de gevoelige periode voor het leren van spraak en taal. Vooral
tijdens de peuterjaren worden grote stappen in deze ontwikkeling gemaakt. Een goed
verloop van de spraak- en taalontwikkeling is heel belangrijk voor een succesvolle
schoolloopbaan en de communicatie met leeftijdgenoten en volwassen. Het is van groot
belang om vroegtijdig problemen in de spraak en taalontwikkeling te signaleren en deze te
behandelen of begeleiden. De logopedist komt bij Wolkewietje langs om ouders en leidsters
hierbij te helpen.
De leidsters van Wolkewietje zullen ook alle de basis- en de verdiepingstraining van de
preventieve logopedie gaan volgen.

VVE/Peuterplein
Wolkewietje Kinderopvang maakt gebruik van het totaalprogramma Peuterplein. Dit is een
zogenaamd VVE- programma (Voor- en Vroegschoolse Educatie).
Peuterplein is onderdeel van Kleuterplein en specifiek gericht op peuters. Bij Peuterplein staat
het spel centraal. Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en via spel
ontdekken ze de omgeving om zich heen en doen nieuwe ervaringen en vaardigheden op.
Wij werken samen met de ouders aan de brede ontwikkeling van de kinderen en bieden de
kinderen kansen zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en ontplooien.
De taalontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling en
ontluikende rekenvaardigheden krijgen in het programma extra aandacht.
Dat betekent dat de pedagogisch medewerkers thematisch werken binnen de groepen. De
leidsters ondersteunen en stimuleren de kinderen en maken hierbij gebruik van de kraai
genaamd Raai. Raai is een vriendje binnen de groep en speelt mee en doet allerlei
verschillende ervaringen op . De pedagogisch medewerker benoemt wat Raai doet en wat
de kinderen doen. Kinderen zullen deze spelervaringen en momenten herkennen en gaan
imiteren.

Het VVE-doel:
o signaleren en voorkomen van ontwikkelingsachterstanden door de inzet van het VVEprogramma
o hanteren van observatie-instrumenten
o educatieve inzet plegen samen met de ouders
o zorg dragen voor een zorgvuldige en persoonlijke overdracht naar de basisschool via het
zgn. Overdrachtsformulier en tevens warme overdracht.
Groep :
Maximaal aantal peuters 16.
Iedere morgen is er één groep peuters.
De reguliere en doelgroeppeuters worden zoveel mogelijk verspreid in de groepen
ingedeeld.
Er werken 2 vaste leidsters op de groepen; de peuters zien in principe altijd dezelfde leidsters.
Kinderen met een VVE- indicatie bezoeken de peuterspeelzaal 10 uur per week.Dit mag altijd
worden uitgebreid naar meerdere dagdelen.
Reguliere peuters kunnen vanaf 2 jaar Wolkewietje bezoeken de minimale afnamen is 2
dagdelen.
Kwalificatie
Alle leidsters zijn in het bezit van een VVE-certificaat en spreken accentloos Nederlands. De
verplichte taaltoetsen hiervoor zijn door hen op 3F-niveau gehaald.
Externe contacten
Wolkewietje werkt nauw samen met de coordinator VVE van Gemeente Amstelveen en het
consultatiebureau. Kinderen die op wat voor manier dan ook ‘achterblijven’ of afwijkend
gedrag vertonen. Doorverwijzing naar andere ondersteuning gebeurt dan ook in
samenspraak met het consultatiebureau/CJG.

Opleidingsplan:
Met het VVE opleidingsplan wil Wolkewietje de opgedane specifieke kennis en
vaardigheden in de VVE onderhouden. Het is van belang dat VVE actueel blijft en dat
medewerksters met regelmaat bijgeschoold/nageschoold worden.
Gedurende het schooljaar staat VVE als vast onderdeel op de agenda van overleg. Hierin
worden knelpunten besproken, afspraken vastgelegd en nagegaan. Het VVE opleidingsplan
wordt jaarlijks geactualiseerd.
Ouderbeleid
Participatie
De eerste morgen dat een peuter op Wolkewietje komt, mag de ouder er de hele morgen bij
blijven. Ook als een kind jarig is of een broertje/zusje heeft gekregen, mag de ouder erbij zijn
als er voor de peuter wordt gezongen en door hem/haar wordt getrakteerd. Rond kerst
wordt er een kerstviering gehouden, waar de ouders voor worden uitgenodigd.
Een van de belangrijkste momenten van ouderparticipatie is de start
van de dag. De ouders brengen s morgens hun peuters in de klas. De kring
staat klaar. Peuters kiezen een plekje in de kring en mogen het eerste kwartier van de
morgen met de ouder(s) nog even spelen.
Bij het ophalen volgt altijd een korte overdracht over het verloop van de ochtend/middag.
Informatiemomenten
Intakegesprek
Als er via het consultatiebureau een doelgroep peuter wordt aangemeld, wordt er met de
desbetreffende ouder(s) een intakegesprek gevoerd. Daarin wordt de zorg van het kind
besproken en ook krijgen de ouders informatie over onze werkwijze aangaande VVE.
Van dit intakegesprek wordt verslaglegging gedaan en komt in het zogenaamde kinddossier,
dat van ieder kind met een VVE-indicatie wordt bijgehouden.
Oudergesprek
Gedurende de periode op Wolkewietje wordt twee-drie keer aan de hand van de
observatie de vorderingen en/of ontwikkelingen van het desbetreffende VVE- kind
bijgehouden. Deze resultaten worden d.m.v. een evaluatie- en eindgesprek met de ouder(s)
besproken tijdens een oudergesprek.
Themabrief / wolkewietjes vertelkoffer
Iedere maand hangt er voor de ouders een brief waarin uitleg gegeven wordt over het
thema; de woorden die we aanleren, het themaboek en de liedjes worden benoemd en
‘tips voor thuis’. Ook wordt er elke maand een koffertje gevuld met activiteiten die te maken
hebben met het thema van die maand dit koffertje gaat met de kinderen mee naar huis
zodat zij samen met de ouders actief met het thema bezig kunnen zijn. ( zie brief
vertelkoffertje)

Ontwikkeling, begeleiding en zorg
Observatie
Iedere peuter wordt 2 keer geobserveerd, in sommige gevallen 3 keer conform het
peutervolgsysteem rond het 3e jaar en vlak voor het naar de basisschool gaat. Daarnaast
vinden er regelmatig niet geplande observaties plaats aan de hand van het gedrag of in het
kader van het handelingsplan.
Ieder kindje dat bij Wolkewietje speelt heeft een mentor. De mentor vult de
kindportretten van het kind in en volgt de ontwikkeling. Zij zorgt voor de juiste
aandacht, zorg, behoeften en ondersteuning en bespreekt dit tijdens een
teamoverleg met haar collega’s. Wanneer ouders een gesprek hebben over hun
kind, wordt dit gesprek gevoerd door de mentor. Uiteraard zien de kinderen
ook andere pedagogisch medewerksters. De mentor is niet de enige pedagogisch
medewerker voor het kind, maar wel één van de vaste gezichten.
Warme overdracht
Als een VVE-kind naar de basisschool/BSO gaat, vindt er vooraf een warme overdracht
plaats. Dit gebeurt telefonisch of in een gesprek. Het kinddossier zal na goedkeuring van de
ouders dan ook worden doorgegeven aan school. Ook worden de resultaten uit het
peutervolgsysteem digitaal naar de school doorgestuurd. Zo is er een goede doorgaande lijn
in het VVE-traject dat op school verder kan worden opgepakt.

