Kindercentra gemeente Maasgouw

Uw kind en VVE
De kindercentra in de gemeente Maasgouw hebben een programma voor alle
kinderen. Extra begeleiding krijgen kinderen met een VVE indicatie.
In alle kindercentra wordt kinderopvang geboden. Alle kindercentra hebben allemaal
peutergroepen en er wordt gewerkt met een VVE aanbod.

Kenmerken van het aanbod:
 Deskundige begeleiding van alle kinderen:
o leren door spelen
o thematisch werken
o iedereen mag meedoen
o doelgericht werken aan de taalontwikkeling
o bezig zijn in een goede speelomgeving
 Samen met ouders werken aan opvoeding en ontwikkeling
De pedagogisch medewerkers (de leidsters) begeleiden, in samenwerking met ouders, de
kinderen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en geven informatie aan de ouders
over wat ze thuis kunnen doen. Kinderen leren niet alleen veel in de peutergroep.
Het gaat nog beter als ouders thuis ook meedoen met de thema’s.

 Samenwerking met de groepen 1-2 van alle basisscholen.
De ontwikkelingsgegevens van de kinderen worden overgedragen, zodat alle kinderen
een goede aansluiting kunnen krijgen in groep 1.
Samen met de basisschool wordt zorg gedragen voor een doorlopende begeleiding van
de ontwikkeling van kinderen.
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Uitleg VVE
Wat is VVE?

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is voor peuters en kleuters die door allerlei
omstandigheden meer begeleiding nodig hebben. Alle peuters in Maasgouw krijgen een
thematisch aanbod in de peutergroep. Kinderen met een VVE-indicatie worden
spelenderwijs extra begeleid, ze krijgen meer uren per week begeleiding. Uitgangspunten bij
VVE zijn vroegtijdig zien wat kinderen nodig hebben en een passende begeleiding bieden.
Het doel van VVE is dat kinderen een goede start kunnen maken met de schoolse
vaardigheden in groep 3.
Logopedie
Kinderen met een VVE indicatie worden altijd door de logopedist van de GGD onderzocht op
de spraak- en taalontwikkeling. Ouders krijgen hiervoor een uitnodiging.
Voorschoolse educatie
Voorschoolse educatie is bedoeld voor peuters van 2 en 3 jaar en wordt aangeboden in de
peutergroepen van de kinderopvang. Spelenderwijs worden kinderen begeleid in hun totale
ontwikkeling met veel aandacht voor spelen en taalgebruik.
Vroegschoolse educatie
Vroegschoolse educatie is bedoeld voor groep 1 en 2 van de basisschool. De basisschool is
verantwoordelijk voor de vroegschoolse educatie. Op gestructureerde wijze wordt aan de
brede ontwikkeling en de schoolse vaardigheden gewerkt.
Jeugdgezondheidszorg 0-4
Op het consultatiebureau wordt bepaald of een kind voldoet aan de criteria van de VVE
regeling. In een gesprek met de ouder/verzorger wordt uitgelegd waarom een kind de VVE
indicatie krijgt. In alle officiële kindercentra van Maasgouw (zie lijst) wordt VVE begeleiding
aangeboden.
De gemeente is verantwoordelijk voor VVE. De gemeente heeft regels bepaald wanneer een
kind de VVE indicatie krijgt. De regels zijn bekend bij het consultatiebureau en bij de
kindercentra.
Financiële ondersteuning
Of ouders in aanmerking komen voor de gemeentelijke financiële ondersteuning is
afhankelijk van de werksituatie. De coördinator van het kindercentrum kan daarover
informatie geven. De coördinator bespreekt ook het aantal uren VVE per week.
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Lijst van de kindercentra met peuterprogramma en VVE aanbod
Contactpersonen en contactgegevens:

Stevensweert

Maasbracht

Maasbracht

Kindercentrum Ut Kerreraad
Peutergroep Ut Sterke
Nieuwendijk 22a
6107 AW Stevensweert
Peutergroep ’t Breerke ;
bs Breerke
Ankerstraat 1 6051 GG
Maasbracht
Stichting Prokino Kinderopvang
locatie 'eigenweisje'
peutergroep 'beide-handjes'
peutergroep 'bengelkes'
locatie 'deugnietjes'
peutergroep deugnietjes

Linne

Kindcentrum Holderdebolder
Peutergroep Holderdebolder
Linnerhof 36
6067 EJ Linne

Heel

Kindcentrum Robbedoes
Peutergroep De Bengeltjes
Sportparklaan 60
6097CW Heel
Kinderopvang Thornerkwartier
Peutergroep de Mallemolen
Molenweg 10,
6017 BM Thorn
Kinderopvang Thornerkwartier
Peutergroep UkkePuk
Het Schoor 1b
6019 EC Wessem
Kindcentrum Robbedoes
Peutergroep Bevertjes
Leukenstraat 4
6099 AR Beegden

Thorn

Wessem

Beegden

Tanja Augustin
06-40937703/06-33909529
mail@utkerreraad.nl
Ankie Kessels
a.kessels@krmd.nl
06-80121924
0475-337049 Centraal Bureau
info@krmd.nl
Inge Wackers
0475-760200
i.wackers@prokino.nl
Inge Wackers
0475-438428
i.wackers@prokino.nl
Ankie Kessels
a.kessels@krmd.nl
06-80117972
0475-337049 Centraal Bureau
info@krmd.nl
Sonja Oitmann
0475-570905
sonja@robbedoes-heel.nl
Gerry Kipp
0475-562724
info@thornerkwartier.nl
Gerry Kipp
0475-562724
info@thornerkwartier.nl
Sonja Oitmann
0475-570905
sonja@robbedoes-heel.nl

Jeugdgezondheidszorg 0-4
GGD Limburg Noord

088-1191111
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