
Deze folder geeft u informatie over VVE in de gemeente Goeree-Overflakkee en gaat over de voorschoolse educatie in de peuteropvang.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Optimale ontwikkelingskansen
en een goede voorbereiding

op de basisschool voor uw peuter

Een goede start
voor de allerjongsten

Extra:
kans, stimulans

en ondersteuning

Christelijke peuterspeelzaal Prinses Amalia
Stichting Christelijke psz ‘Prinses Amalia’
Margrietweg 6
3253 BM Ouddorp
(0187) - 68 79 83
 
Peuterspeelzaal De Gornet
Stichting Peutereiland
Dorpstienden 5
3253 AS Ouddorp
06 - 86 82 04 67
 
Peuterspeelzaal Klein Duumpie
Stichting Peutereiland
Haagsestraat 4a
3251 CR Stellendam
06 - 86 82 04 69
 
Kibeo kinderopvang
Schoolstraat 2
3251 AZ Stellendam
(0113) - 76 02 50
 
Peuterspeelzaal De Bezige Bijen
Stichting Peutereiland
Binnenweg 59
3248 ZG Melissant
06 - 86 82 04 70
 
Peuterspeelzaal De Hummelhoek
Stichting Peutereiland
Philipshoofjesweg 57
3247 XR Dirksland
06 - 86 82 04 71
 
Kibeo kinderopvang
Achterdorp 5
3247 BA Dirksland
(0113) - 76 02 50
 
Kibeo kinderopvang
Hondsgalgweg 5 (per 01-11-2017)
3247 XW Dirksland
(0113) - 76 02 50
 
Peuterspeelzaal Pippeloentje
Stichting Peutereiland
Juliana van Stolberglaan 19A
3241 GL Middelharnis
06 - 86 81 60 61
 
Peuterspeelzaal De Driewieler
Stichting Peutereiland
Beneden Zandpad 7
3241 GA Middelharnis
(0187) - 48 79 49

Het Kinderpaleis kinderopvang
Locatie Middelharnis dagopvang
Langeweg 54
3241 KA Middelharnis
(0187) - 47 70 16

Peuterspeelzaal De Kolibrie
Stichting Peutereiland
Sperwer 57
3245 VP Sommelsdijk
06 - 57 73 01 16
 
Kibeo kinderopvang
Molenlaan 26
3245 CP Sommelsdijk
(0113) - 76 02-50
 
Kibeo kinderopvang Wiedewei
Olympiaweg 30
3245 DL Sommelsdijk
(0113) - 76 02 50
 
Peuterspeelzaal Bambi
Stichting Peutereiland
Korteweegje 14
3244 AL Nieuwe-Tonge
0187 - 65 15 96
 
Peuterspeelzaal Het Kabouterhuis
Stichting Peutereiland
Mercuriuslaan 1
3255 TV Oude-Tonge
06 - 86 82 04 72
 
Het Kinderpaleis kinderopvang
Emmastraat 24 b
3255 BE Oude-Tonge
(0187) - 64 07 50
 
Peuterspeelzaal Olleke Bolleke
Stichting Peutereiland
Weesmolenstraat 14
3257 XM Ooltgensplaat
06 - 51 53 53 92

VVE locaties:

Meer informatie
vindt u op de volgende websites:

Stichting Peutereiland:
www.peutereiland.nl

Het Kinderpaleis:
www.kinderopvang-hetkinderpaleis.nl

Kibeo:
www.kibeo.nl

Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘Prinses Amalia’:
www.smdbkoninginbeatrix.nl/psz-prinses-amalia



Beëindiging VVE-indicatie
Het is mogelijk dat uw kind grote sprongen heeft gemaakt in zijn of haar (taal)ontwikkeling zodat er geen 
sprake meer is van een achterstand. Uw kind heeft dan geen extra (taal)ondersteuning meer nodig.

De VVE-indicatie kan dan worden gestopt. De voorschool neemt hierover contact met u op en informeert
ook de jeugdverpleegkundige van het CJG. De jeugdarts nodigt u uit voor een afspraak en beoordeelt of
de VVE-indicatie kan worden stopgezet. Het CJG informeert de voorschool hierover.

Vragen over VVE?
Heeft u vragen over VVE voor uw kind?
Neem dan contact op met het CJG Goeree-Overflakkee via (0187) - 60 80 46.

Wat wordt er van u verwacht wanneer uw kind een VVE-indicatie krijgt?
VVE heeft het meeste effect als zowel bij de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf als thuis
de ontwikkeling wordt gestimuleerd.
Alleen samen met u wordt het VVE-programma voor uw kind een succes! 

Wat u bijvoorbeeld thuis kunt doen:
•	Praat	veel	met	uw	kind	tijdens	dagelijkse	situaties
 Vertel wat u aan het doen bent. Spreek duidelijk
 en rustig, neem de tijd om samen te praten.

•	Samen	boekjes	bekijken	en	voorlezen.
 Liedjes zingen en uitbeelden.

•	Gebruik	gewone	taal:	geen	baby-
 woorden zoals ‘een waf, waf’ (hond).

•	Samen	puzzelen,	bouwen,	memory
 en andere spelletjes spelen.
 Vertel erbij, benoem verschillen
 en stel er vragen over.

•	Volg	uw	kind	in	het	spel	en	breid
 zinnen die het spreekt uit.
 Herhaal verkeerd uitgesproken
 woorden op de goede manier.

•	Verbeter	nooit	door	te	zeggen	dat	iets	fout	is
 maar verbeter op een positieve manier.
 Stimuleer uw kind, geef complimenten.

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in het kort:
•	Voorkomen,	vroegtijdig	opsporen	en	aanpakken	van	achterstanden

in de ontwikkeling van jonge kinderen (leeftijd 2,5 tot 6 jaar).

•	Jonge	kinderen	worden	op	een	speelse	manier	gestimuleerd	in
hun ontwikkeling ter voorbereiding op de basisschool.

•	VVE	is	gratis	voor	het	derde	en	indien	van	toepassing
het vierde dagdeel per week.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
Voorschoolse Educatie biedt extra begeleiding aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar in de peuteropvang
(voorschool). Zij krijgen een speciaal VVE-programma aangeboden. Vroegschoolse Educatie is
voor kinderen van 4 tot 6 jaar die al naar de basisschool gaan.

Voor wie is VVE?
Alle kinderen kunnen naar de peuteropvang (op een peuterspeel-
zaal of een kinderdagverblijf). Uw jonge kind kan daar spelen met 
andere leeftijdsgenootjes in een veilige en vertrouwde omgeving.
Zo ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs op het gebied van taal,
rekenen, motorische en sociale vaardigheden.
Als uw kind extra stimulans nodig heeft, met name in de spraak-
en taalontwikkeling, komt uw kind in aanmerking voor VVE.
Door deel te nemen aan een VVE-programma kunnen
achterstanden worden voorkomen of ingehaald.
Zo kan uw kind een goede start maken op de basisschool.

Wat zijn de kosten?
Gaat uw kind VVE volgen bij een peuterspeelzaal? Dan gaat uw kind hier vier dagdelen (van 2 ½ uur)
in de week naartoe. Gaat uw kind VVE volgen bij het kinderdagverblijf? Dan gaat uw kind hier drie dagdelen 
(van 3 ½ uur) in de week naar toe. Twee dagdelen worden door uzelf (in combinatie met kinderopvang-
toeslag of een gemeentelijke bijdrage) bekostigd. De gemeente Goeree-Overflakkee subsidieert
de kosten voor het extra derde en indien van toepassing het vierde dagdeel.

Hoe krijgt uw kind een verwijzing voor extra ondersteuning?

Stap 1: 
Bij een bezoek aan het consultatiebureau van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
wordt met u de ontwikkeling van uw kind besproken. Als hierin extra ondersteuning
nodig is, krijgt uw kind een VVE-indicatie van de jeugdarts van het CJG.
De jeugdarts vult het VVE-indicatieformulier in en u ontvangt hiervan een kopie.

Stap 2: 
Het CJG informeert u welke VVE-locaties er zijn (zie overzicht op de achterkant
van deze folder). U moet vervolgens zelf uw kind aanmelden bij de VVE-locatie
van uw keuze. Daar overhandigt u (een kopie van) het VVE-indicatieformulier. 

Stap 3: 
De VVE-locatie waar u zich heeft aangemeld koppelt de aanmelding terug aan het CJG.
Tussen de VVE-locatie en een jeugdverpleegkundige van het CJG vindt een warme
overdracht van informatie over uw kind plaats. U en uw kind worden op de door
u uitgekozen locatie uitgenodigd om kennis te maken.

De voorschool heeft ook een signalerende functie. Zij kunnen u adviseren een afspraak 
te maken bij het CJG/consultatiebureau. Als u vermoedt dat uw kind in aanmerking 
komt voor VVE, kunt u ook zelf contact opnemen met het CJG/consultatiebureau.

Hoe kan uw kind

deelnemen aan VVE

op de voorschool?


