Waar en door wie wordt de peuterspeelgroep en VVE aangeboden

EEXTERVEEN

VOORBEELD 1

Tim en Monique Bakker
& zoon Bas (2,5 jaar).
Tim werkt, Monique niet.

ANNEN

GIETERVEEN

EEXT
GIETEN

GASSELTERNIJVEEN

Brink 20, Gieten
BIJ OT & SIEN

vve

- Jonas en Saïda hebben recht op kinderopvang
toeslag van de Belastingdienst voor zoon Sem.
- Ze vragen kinderopvangtoeslag aan voor
2 dagdelen en betalen een eigen bijdrage voor
deze 2 dagdelen.

GASSELTE

O&KI KINDERCENTRUM

Krijgt Bas een VVE indicatie van het
consultatiebureau?
- Dan mag Bas gratis 8 uren extra naar de
peuterspeelgroep.
- Tim en Monique betalen dan voor 4 dagdelen
een eigen bijdrage.
- De extra uren peuterspeelgroep worden door
de gemeente aan de aanbieder betaald.

Peuterspeelgroep
& voor- en
vroegschoolse
educatie

VOORBEELD 2

ROLDE

GROLLOO

- Tim en Monique hebben geen recht op
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.
- Ze vragen daarom voor 2 dagdelen subsidie aan
bij de gemeente via de kinderopvangorganisatie.
- Ze betalen een eigen bijdrage voor deze
2 dagdelen.

Jonas en Saïda de Jong
& zoon Sem (3 jaar) en
dochter Emma (2 jaar).
Jonas en Saïda werken
allebei.

Schoonloërstraat 49, Grolloo
STICHTING KINDEROPVANG ROLDE

Krijgt Sem een indicatie VVE van het
consultatiebureau?
- Dan mag Sem 8 extra uren naar de peuterspeelgroep.
- De extra uren peuterspeelgroep worden door
de gemeente aan de aanbieder betaald.

Drostenhof 2a, Rolde
BIJ DE HANDJES

Bloemakkers 17, Gieten
SKID KINDEROPVANG

Molenakkers 30, Annen
Ceresstraat 4, Gasselternijveen
Eexterweg 29-31, Gieten
DE HASSELBRAAM

Het Witzand 4, Eext
Dorpsstraat 52, Eexterveen
Achter de Brinken 6e, Gasselte
Bonnerveen 7, Gieterveen

gemeente Aa en Hunze
Telefoon 14 0592
gemeente@aaenhunze.nl
Volg ons via twitter en facebook:
@aaenhunze

facebook.com/aaenhunze

www.aaenhunze.nl

Een folder met informatie over:
Waarom, wat en voor wie is Peuterspeelgroep en VVE? Hoe werkt
het? Wat kost het? Wie biedt het aan en waar? Hoe schrijf ik mijn
peuter in?

Peuterspeelgroep: spelenderwijs en met veel
plezier op weg naar de basisschool
Op een fijne plek lekker spelen en samen nieuwe ervaringen
opdoen: dat kan op een peuterspeelgroep! Kinderen in de
leeftijdsfase van 2-4 jaar staan te trappelen om de wereld te
verkennen. Op de peuterspeelgroep kan uw peuter samen met
andere kinderen juist dit doen. De optimale ontwikkeling van ieder
kind staat voorop! En het mooie is: spelenderwijs wordt uw kind
voorbereid op het basisonderwijs. Een goede start om straks met
heel veel plezier de overstap te maken naar de basisschool.

Doordat er wordt gewerkt vanuit dezelfde visie wordt de basis
die in de peuterspeelgroep is opgebouwd voortgezet in groep 1
en 2 van de basisschool.

Wie komen voor een peuterspeelgroep
en de VVE in aanmerking?

2-4

jarigen

Samen spelen, plezier maken en ontdekkend leren
“Zelf doen!” is een uitspraak die veel gehoord wordt op de
peuterspeelgroep en dat is logisch want daar krijgen ze
de ruimte voor. Want door zelf dingen te proberen worden
kinderen sneller zelfstandig en krijgen ze meer zelfvertrouwen.
Uw kind ontdekt spelenderwijs wat hij of zij allemaal kan.
Op elke p
 euterspeelgroep maken ze gebruik van een VVEprogramma (voor
en vroegschoolse educatie). Dat is een
programma dat gericht is op de totale ontwikkeling van uw kind.
Gelijke kansen voor alle kinderen in de
gemeente Aa en Hunze!
De peuterspeelgroep wordt aangeboden door een aantal
kinderopvangorganisaties in de gemeente Aa en Hunze.
Deze peuterspeelgroepen voldoen aan de kwaliteitseisen die
gelden voor de kinderdagopvang. Iedere locatie zet zich dus
volledig in voor de optimale ontwikkeling van uw kind, want
alle kinderen verdienen gelijke kansen.
Uw kind staat centraal
Het belang van uw kind staat altijd bovenaan! U als ouder speelt
hierin een centrale en onmisbare rol. Daarnaast werkt de peda
gogisch medewerker van de peuterspeelgroep nauw samen
met het consultatiebureau en het basisonderwijs. Deze nauwe
samenwerking zorgt voor de optimale doorgaande leerlijn.

Alle peuters tussen de 2 en 4 jaar uit de gemeente Aa en Hunze
kunnen gebruik maken van een peuterspeelgroep bij de aan
gewezen peuterspeelgroep organisaties. De peuterspeelgroep
is voor minimaal 8 uur per week. Soms heeft een kind wat extra
ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen ontvangen dan van het consultatiebureau
een VVE-indicatie (Voor en Vroegschoolse Educatie indicatie).
Voor deze kinderen is er 8 uur extra beschikbaar op de peuterspeelgroep.

€

Wat zijn de kosten?
De gemeente Aa en Hunze wil alle peuters een goede start
op de basisschool bieden. Daarom zorgt zij ervoor dat voor
alle peuters uit Aa en Hunze betaalbare opvang van goede
k waliteit beschikbaar is. Voor de peuterspeelgroep en voor
de VVE betaalt u een vast laag bedrag per uur, de rest wordt
voldaan via de kinderopvangtoeslag en/of de gemeentelijke
subsidie. Het vaste bedrag per uur verschilt per kinderopvang
organisatie. Meer informatie over de peuterspeelgroep en
VVE en de b
 ekostiging ervan vindt u op www.aaenhunze.nl/
kinderopvang en peuterspeelgroep, of op de website van de
kinderopvangorganisatie waar uw kind gebruik maakt van dit
aanbod.

Hoe schrijf ik mijn peuter in?
U kunt uw peuter inschrijven bij één van de aanbieders van
de peuterspeelgroep en voor de VVE die in deze folder worden
genoemd.

ja
Werkt u, studeert u of volgt
u een traject naar werk
en geldt dit ook voor uw
toeslagpartner?

nee
Neem bij een VVE indicatie contact
op met de kinderopvangorganisatie
van uw keuze voor de berekening
van de hoogte van uw eigen bijdrage.

U komt in aanmerking
voor kinderopvangtoeslag.
Kijk voor meer informatie
en voorwaarden op
www.toeslagen.nl

U kunt via uw kinderopvang
organisatie een subsidie
aanvragen bij de gemeente.
U betaalt zelf ook een eigen
bijdrage. Kijk voor informatie
op www.aaenhunze.nl/
kinderopvang en peuter
speelgroep

