
Voor– en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Een goede start voor 
de allerjongsten

 

 

Goed voorbereid naar de basisschool!
 

Achthuizen
Stichting Peutereiland
De B’engeltjes 
Kloosterstraat 10 
0187-630332

Den Bommel
Stichting Peutereiland
Rakkertjes 
Mauritshof 1 
06-86820473

Dirksland
Kibeo
Kibeo Achterdorp
Achterdorp 5
0113-760380

Kibeo
Kibeo Akelei
Akelei 2
0187-221030

Kibeo
Kibeo Hondsgalgweg
Hondsgalgweg 5
06-83523904

Stichting Peutereiland
De Hummelhoek
Begonia 1
06-86820471

Goedereede
Stichting Peutereiland
De Krukel
Jongkoenstraat 1
06-86820468

Stichting Peutereiland
Eben Haëzer
Blauwe Distelstraat 31
0187-760006

Herkingen
Stichting Peutereiland
Pinkeltje
Deltastraat 13
06-53589146

Melissant
Stichting Peutereiland
Bezige Bijen
Binnenweg 61
06-86820470

Middelharnis
Het Kinderpaleis
Langeweg 54
0187-477016

Stichting Peutereiland
Peuterbos
Juliana van Stolberglaan 19a
06 - 86816061

Nieuwe-Tonge
Stichting Peutereiland
Bambi
Korteweegje 14
06-86874323

Ooltgensplaat
Kibeo
Kibeo Weesmolenstraat
Weesmolenstraat 10
06-86886714

Stichting Peutereiland
Olleke Bolleke
Weesmolenstraat 14
06 - 51535392

Ouddorp
Stichting Peutereiland
De Gornet
Dorpstienden 5
06-86820467

Stichting Christelijke 
Peuterspeelzaal Prinses Amalia
Margrietweg 6
0187–687983

Wiedewei
Wiedewei Ouddorp
Dorpstienden 5a
0187-680814

Oude-Tonge
Het Kinderpaleis
Emmastraat 24b
0187-640750

Stichting Peutereiland
Het Kabouterhuis
Mercuriuslaan 1
06-86820472

Kibeo
Kibeo van Halenstraat
Van Halenstraat 1
06-86890215

Het Kinderpaleis
Peuteropvang de Nobelaer
Julianastraat 13
0187-642181

Sommelsdijk
Kibeo
Kibeo Molenlaan
Molenlaan 26
06-86826534

Stichting Peutereiland
De Kolibri
Sperwer 167
06 - 57730116

Wiedewei
Wiedewei Sommelsdijk
Olympiaweg 30
06- 86825733

Stad aan ’t Haringvliet
Stichting Peutereiland
Peuterstad
Oranjelaan 14
06-33878205

Stellendam
Kibeo
Kibeo Schoolstraat
Schoolstraat 2
06-86864981

Stichting Peutereiland
Klein Duumpie
Haagsestraat 4A
06–86820469

Meer informatie vindt u op de 
volgende websites:
Stichting Peutereiland:    peutereiland.nl
Het Kinderpaleis:              kinderopvang-hetkinderpaleis.nl
Kibeo:           kibeo.nl
Wiedewei:  wiedewei.nl 
Stichting Christelijke Peuterspeelzaal ‘Prinses Amalia’: 
smdbkoninginbeatrix.nl/psz-prinses-amalia
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Wat zijn de kosten?
De gemeente Goeree-Overflakkee vindt het belangrijk dat uw kind de kans krijgt zich spelenderwijs 
te ontwikkelen. Daarom komt de gemeente u tegemoet in de kosten voor de peuteropvang. Heeft 
uw kind een VVE-indicatie van het CJG gekregen? Dan mag uw peuter in veel gevallen een 3e en/of 
4e dagdeel gratis naar de peuteropvang. Dit is afhankelijk van de leeftijd van uw kind en het aantal 
uur dat uw kind per dagdeel naar de kinderopvang gaat. U kunt hierover meer informatie opvragen 
bij de kinderopvangorganisatie van uw keuze.
 

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in het kort:
•  Voorkomen en vroegtijdig werken aan achterstanden in de ontwikkeling van jonge kinderen van 
    2 tot 6 jaar.
•  Jonge kinderen worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling, zo gaan ze 
    goed voorbereid naar de basisschool.
•  VVE is voor peuters vanaf 2,5 jaar gratis voor het derde en/of het vierde dagdeel per week.
 

Wat wordt er van u verwacht wanneer uw kind een 
VVE-indicatie krijgt?
VVE werkt het beste wanneer u thuis ook aan de ontwikkeling werkt met uw kind. Daarom vragen 
we u om uw zoon of dochter te helpen bij de thuisopdrachten en aanwezig te zijn bij de ouderavon-
den die georganiseerd worden. VVE is niet vrijblijvend, uw kind moet op de extra dagdelen ook echt 
naar de opvang gaan. Alleen samen met u wordt het VVE-programma een succes!

•  Praat veel met uw kind tijdens dagelijkse situaties. Vertel wat u aan het doen bent. Spreek  
    duidelijk en rustig en neem de tijd om samen te praten.
•  Bekijk samen boekjes en lees voor, zing ook liedjes en beeld deze uit.
•  Gebruik gewone taal en geen baby-woorden zoals ‘een waf, waf’, wanneer je een hond bedoelt
•  Speel samen! Puzzelen, bouwen, memory en andere spelletjes. Vertel erbij, benoem verschillen 
    en stel er vragen over.
•  Sluit aan bij het spel van uw kind en breid zijn of haar zinnen uit.
•  Verbeter op een positieve manier, niet door te zeggen dat iets fout is. Stimuleer uw kind, geef 
    complimenten.
 

Beëindiging VVE-indicatie
Wanneer uw kind grote sprongen heeft gemaakt in zijn of haar 
ontwikkeling, kan het zijn dat er geen sprake meer is van een 
achterstand. Uw kind heeft dan geen extra ondersteuning 
meer nodig.
De VVE-indicatie kan dan worden gestopt. De kinderop-
vangorganisatie bespreekt dit met u en informeert ook 
het CJG. De jeugdarts nodigt u uit voor een afspraak en 
bekijkt of de VVE-indicatie kan worden gestopt. Het CJG in-
formeert de kinderopvangorganisatie hierover. 

Vragen over VVE?
Heeft u vragen over VVE voor uw kind? 
Neem dan contact op met het CJG Goeree-Overflakkee 
via 088 – 20 10 041.

Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)?
Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Sommige kinderen hebben daarbij een 
extra steuntje in de rug nodig. Met voorschoolse educatie krijgt je kind tussen 2,5 en 4 jaar extra 
begeleiding in de kinderopvang. Zij krijgen een speciaal VVE-programma aangeboden. Vroegschool-
se educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar die al naar de basisschool gaan.

Voor wie is VVE?
Ieder kind kan naar de peuteropvang. Uw kind speelt daar met 
leeftijdsgenootjes in een veilige en vertrouwde omgeving, on-
der begeleiding van deskundige pedagogisch medewerkers. Zo 
ontwikkelt uw kind zich spelenderwijs op het gebied van taal, 
rekenen, motorische en sociale vaardigheden. 

Kan uw kind extra ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij 
de ontwikkeling van spraak en taal? Dan komt uw kind in aan-
merking voor VVE. U heeft hiervoor een verwijzing nodig van de 
jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Dankzij het 
VVE-programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voor-
komen of ingehaald. Zo maakt uw kind een goede start op de basisschool!

 

Hoe krijgt uw kind een verwijzing 
voor extra ondersteuning?
 
Stap 1: 
Tijdens een bezoek aan het consultatiebureau bespreekt u de ontwikkeling van uw kind met de 
jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Dan krijgt uw kind 
een VVE-indicatie. De jeugdarts vult het VVE-indicatieformulier in en u krijgt hiervan een kopie. Als 
u denkt dat uw kind in aanmerking komt voor VVE, kunt u ook zelf contact opnemen met het con-
sultatiebureau van het CJG.
 
Stap 2: 
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige geeft u informatie over welke kinderopvangorganisaties VVE 
aanbieden. Dat overzicht vindt u ook in deze folder. U kiest vervolgens zelf een locatie die het beste 
bij u en uw kind past. U meldt daar zelf uw kind aan. Op de gekozen locatie geeft u (een kopie) van 
het VVE-indicatieformulier af. 
 
Stap 3: 
De VVE-locatie waar u zich heeft aangemeld, zorgt dat de aanmelding ook bekend is bij het CJG. Daar 
hoeft u zelf niets voor te doen. Vervolgens worden u en uw kind uitgenodigd om kennis te maken bij 
de door u gekozen VVE-locatie. De jeugdverpleegkundige van het CJG en de pedagogisch medewer-
kers van de VVE-locatie informeren elkaar over van de ontwikkeling van uw kind. De pedagogisch 
medewerkers houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten. Zij kunnen u aanraden een 
afspraak te maken bij het consultatiebureau.


