Wordt Stichting peuterspeelzalen Heusden een
kinderdagverblijf?
Nee, we worden inhoudelijk geen kinderopvang, maar SPH blijft
zelfstandig en we zetten onze huidige werkwijze als
peuterspeelzaal voort.
Wij blijven dus een kortdurende opvang voor 40 weken per jaar,
waarin uw peuter op speelse ontwikkelingsgerichte wijze wordt
voorbereid op de basisschool. Dit onder begeleiding van
enthousiaste, geschoolde en ervaren peuterleidsters, met veel
aandacht voor ouderbetrokkenheid en die met basisscholen en
andere expertises korte lijntjes hebben. Alles om uw peuter een
zo goed mogelijke start te geven op de basisschool.
Wel gaan we vallen onder de wet harmonisatie kinderopvang en
peuterspeelzalen. Omdat de Nederlandse regering zich het doel
heeft gesteld om uiterlijk januari 2018 de kwaliteitsregels en
financieringsstructuur van de peuterspeelzalen en de
kinderopvang te harmoniseren, veranderen we voor de wet in
dagopvang.
Wat verandert er dan?
De financiering. Daarmee verandert er wel wat in de prijs en de
wijze waarop je tegemoet wordt gekomen in de kosten, dit is
afhankelijk van uw inkomen. Vanaf 1 januari 2018 bestaat er voor
de wet geen verschil meer tussen peuterspeelzalen en
kinderopvang, daardoor kunt u kinderopvangtoeslag
aanvragen. Als u niet in aanmerking komt voor
kinderopvangtoeslag, dan komt u wel in aanmerking voor een
gesubsidieerde plaats en dan betaalt u een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage.
Ook is er een contract nodig voor u en uw peuterspeelzaal
locatie. In dit contract zijn afspraken vastgelegd over de prijs,
uren en uw peuterspeelzaal locatie. Vanaf 1 januari 2018 gaan
we waar mogelijk de ochtend tijd verlengen naar 3,5 uur, de
middag tijd blijft 2,5 uur.
•

Zie het informatiepakket voor ouders voor de
specificaties.
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Wat blijft hetzelfde?
Onze visie en kwaliteit! De kwaliteit van onze peuterspeelzalen
voldeed altijd al aan de eisen die de overheid nu gaat stellen,
dus de kwaliteit en inhoud blijft zoals je die van ons gewend bent.
De peuter en het ontwikkelingsgericht begeleiden staat centraal,
en we streven naar continuïteit op de groepen. We blijven ons
richten en ontwikkelen op voorschoolse educatie(=VVE) om de
doorgaande lijn met de basisschool te optimaliseren. In onze visie
willen we VVE sterk maken voor alle kinderen, door samen te
werken met andere betrokken organisaties. We hebben naast de
taalontwikkeling ook doelen voor voorbereidend rekenen,
sociaal emotionele ontwikkeling en motoriek.
Overweeg bij uw keuze voor voorschoolse opvang naast de
financiën, ook wat voor ‘product’/ aanbod u voor uw peuter wil.
De peuterspeelzaal heeft als primaire doelstelling hun klanten (de
peuters) geconcentreerd - gedurende een aantal uren - een
optimale ontwikkelingsstimulering aan te bieden. Met de
bedoeling de peuter voor te bereiden (voorschoolse
educatie)en een zo goed mogelijke start te kunnen laten maken
op de basisschool.
Daarom zie je veel van de werkwijze en regels in een kleuterklas
ook in onze peuterklas; we werken met thema’s en maken
werkjes, we spelen in verschillende hoeken en gaan samen in de
kring.
Er is een duidelijke structuur waarbinnen we opbrengstgericht
aan alle ontwikkelingsgebieden werken. We observeren en
signaleren waar peuters eventueel extra stimulans of uitdaging in
kunnen gebruiken, en zetten hier tutoring op in.
De peuterspeelzaal gaat uit van het aantal uren dat optimaal is
voor een peuter om de gerichte stimulering van zijn ontwikkeling
te benutten. En dan het liefst minimaal tweemaal per week.
Eenmaal per week peuterwerk is niet optimaal, de langere tijd
ertussen maakt het voor de peuter moeilijker te wennen en zich
onderdeel van de groep te voelen. Die basis is belangrijk, immers
de peuter moet zich veilig en op zijn gemak voelen om te kunnen
ontwikkelen.
De peuters leren essentiële vaardigheden tijdens het spelen op
de peuterspeelzaal - zoals bijv. op je beurt wachten, luisteren en
spreken, een opdrachtje uitvoeren, zelfstandig zijn en
samenwerken – die de overgang naar de kleuterschool soepeler
maakt. Vanzelfsprekend passend bij de ontwikkeling van de
peuter in een veilige en taalrijke omgeving.

