LOGO VOORSCHOOLSE VOORZIENING

Betreft: Plaatsingsvoorwaarden VVE (kot)
Olst-Wijhe, datum ……………………………………………

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van……………………………………………………………..

Uw kind heeft een Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) indicatie en komt in aanmerking voor een
VVE-plaats. In deze brief leest u hier meer over.
Steuntje in de rug
VVE geeft jonge kinderen een extra steuntje in de rug om zo een goede start te kunnen maken in het
basisonderwijs. Dat is heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het 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. De pedagogisch medewerkers gaan gericht met de VVE- peuters
aan het werk. De peuter krijgt bijvoorbeeld extra taalstimulering in kleine groepjes, maar ook in de grote
kring wordt er veel aandacht aan de ontwikkeling van het kind geschonken.
Rol als ouder
Uw rol als ouder is heel belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind. Wij verwachten van u dat u
deelneemt aan de (ouder)activiteiten die wij organiseren. Dit zijn ook momenten waarop u andere ouders
kunt ontmoeten en waar u vragen kunt stellen over bijvoorbeeld het peuterwerk, de opvoeding en wat u
zelf kunt doen om uw kind te stimuleren.
Afspraken
Wij verwachten van u dat u zich aan de volgende afspraken houdt:
•

U brengt [naam kind]…………………..….op de afgesproken dagdelen naar het peuterwerk tenzij
er bijzondere omstandigheden zijn. Dit meldt u dan bij ons.

•

Kinderopvangorganisatie ………………. incasseert de ouderbijdrage voor deze dagdelen..

•

Wij houden de ontwikkeling van uw kind bij in een volgsysteem. De pedagogisch medewerker
vult het volgsysteem twee keer in tijdens het verblijf van uw kind bij het peuterwerk. Hij of zij
bespreekt dit met u. De pedagogisch medewerker heeft persoonlijk contact met het
consultatiebureau over de VVE-indicatie. Uiteraard doen wij alles in overleg met u.

•

Er vindt een ’warme overdracht’ plaats naar de basisschool. Dit houdt in dat de pedagogisch
medewerker het overdrachtsformulier uit het volgsysteem met u bespreekt, maar ook met de
leerkracht waarbij uw kind in de klas komt en eventueel de intern begeleider van de basisschool.
Op deze manier kan uw kind de stap naar het basisonderwijs zo goed mogelijk maken.

Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kan kinderopvangorganisatie …………… de plaats stopzetten.
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Tot slot
Wilt u deze brief in tweevoud ondertekenen en hiervan één exemplaar terugsturen naar de locatie waar
uw peuter geplaatst is?
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u terecht bij kinderopvangorganisatie …………………..

Met vriendelijke groet,
Kinderopvangorganisatie …………………………..

Handtekening ouder/verzorger voor akkoord:

Datum…………………………………………………………………
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