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Peuters met een verstandelijke of lichamelijke beperking of chronische ziekte op de 

peuterspeelzaal: 
 
Inleiding: 
In principe staan wij open voor de komst van gehandicapte kinderen of kinderen met een 
chronische ziekte op de peuterspeelzaal. Al meerdere kinderen met een handicap hebben op 
onze peuterspeelzaal gezeten. Wij vinden het verstandig om u vooraf goed te informeren 
naar de mogelijkheden om uw kind te kunnen plaatsen. Dit om de wederzijdse 
verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. 
 
Het is van groot belang de veiligheid van uw peuter en van de reeds aanwezige peuters in de 
groep te waarborgen. Dit betekent dat wij voor de aanmelding van een peuter zo goed 
mogelijk inschatten of wij in staat zijn de vereiste hulp en begeleiding, voor de korte en 
lange termijn, aan te kunnen bieden. De beslissing over definitieve toelating gebeurt in 
overleg tussen bestuur en de hoofdleidster, mede na advies van o.a. de betreffende leidster, 
het consultatiebureau en eventueel ander betrokken partijen. 
 
Vooraf: 
Voorafgaand aan de plaatsing is er een gesprek met u als ouder over uw kind. Het is dan 
belangrijk dat u ons goed informeert over de mate van de handicap of benodigde zorg. 
Belangrijke vragen zijn of uw kind een rugzakje heeft of krijgt en of u een indicatie heeft voor 
een medisch kinderdagverblijf. Onze peuterspeelzaal heeft geen extra faciliteiten voor deze 
specifieke groep zorgkinderen. Ook is één op één aandacht geven niet mogelijk. Op onze 
peuterspeelzaal wordt er in een groep gewerkt wordt met twee gediplomeerde pedagogisch 
medewerkers. Ook is één van de pedagogisch medewerkers VVE- coördinator. Een groep 
bestaat maximaal uit 16 peuters in de leeftijd van 2,5- 4 jaar. 
 
Advies: 
Het consultatiebureau adviseert ons. Elke drie maanden is er een gesprek tussen de 
pedagogisch medewerkers en het consultatiebureau. Wij vragen hen ook om advies als het 
over kinderen met een handicap gaat. Daarnaast is het mogelijk dat de Intern Begeleider van 
de School met de Bijbel ons advies geeft. 
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Extra hulp: 
Voor extra hulp bij peuters kunnen wij terecht bij het CJG of het JOT. Het eventueel 
inschakelen van derden om specifieke zorg of begeleiding te geven gebeurd in overleg met 
de ouders en de pedagogisch medewerkers van de groep. 
 
Plaatsing: 
Zolang er op de peuterspeelzaal mogelijkheden zijn voor kinderen met een handicap 
plaatsen we het kind. Een aantal weken voordat het kind 2,5 jaar wordt neemt de 
hoofdleidster contact met u op om een begindatum af te spreken. Verder worden de 
ouder(s)/verzorgers van zorgkinderen minimaal drie keer in een schooljaar uitgenodigd voor 
een evaluatie/voortgangsgesprek. Hiervan wordt een verslag gemaakt. De informatie wordt 
bewaard en is ondersteunend bij de overdracht naar de basisschool.  
Het allerbelangrijkste is dat uw peuter zich in de groep op zijn/haar gemak voelt. Zodra er 
verandering in de situatie optreedt heeft de peuterspeelzaal het recht om op de plaatsing 
van uw kind terug te komen. We zullen dan samen met u naar een passende oplossing 
zoeken. Dit kan bijvoorbeeld zijn: 

- Als de problematiek van uw kind dermate specialistisch wordt dat de pedagogisch 
medewerkers hiertoe onvoldoende voor toegerust zijn. 

- Als het groepsbelang in het geding komt. 
- Als de ontwikkeling van de peuter aanleiding geeft te denken, dat uw kind bij een 

specifieke organisatie beter op zijn/haar plaats is. 
 
Medicatie op de peuterspeelzaal: 
Als uw kind medicatie nodig heeft tijdens het bezoek aan de peuterspeelzaal vragen wij aan 
u een machtiging voor het toedienen van medicatie in te vullen en te ondertekenen. Volgens 
de eisen van de GGD is dat verplicht. De verantwoording van het toedienen van medicatie 
ligt bij de ouders/verzorgers. 
 
Overgang naar de basisschool: 
Als een kind 3 jaar wordt bespreken de pedagogisch medewerkers met de ouders of het kind 
in aanmerking komt voor het VOT (Voorschools Ondersteunings Team). Het VOT kan 
meedenken welke zorg een kind nodig heeft bij de overgang naar de basisschool. Voor een 
zo goed mogelijke overdracht vindt er bij zorgkinderen ook een bespreking plaats met de 
IB’er van de basisschool. 
 
 
Handtekening hoofdleidster:      Handtekening ouders/verzorgers: 


