
 
 

 
Informatie Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie: VVE 
     
Stichting Kinderopvang Liemeer werkt met het VVE programma Peuterpraat. 
Dit programma wordt aangeboden aan kinderen vanaf 2 jaar en loopt door tot in de eerste 
groepen van de basisschool. Stichting Kinderopvang Liemeer sluit hierbij aan op de methode 
die de scholen in de gemeente Nieuwkoop gebruiken.  
 
Peuterpraat is gericht op de totale ontwikkeling van het kind; de cognitieve, sociale, 
emotionele, en motorische ontwikkeling. Peuterpraat biedt activiteiten rondom thema’s zoals 
taalspelletjes, knutselwerkjes, liedjes, prentenboeken, beweegspelletjes, spelletjes rondom 
begrippen. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van peuters; Herfst, op straat, 
boodschappen doen, ik/mijn lichaam. 
Bij alle activiteiten staat taal centraal: samen praten over de dingen die je doet.  
Praten is leuk! 

Praktijk:  
Aan de hand van de thema`s leren en ontdekken kinderen spelenderwijs; 

 Iedere groep heeft een VVE hoek  

 Een thema duurt drie weken en heeft een introductie en een afsluiting, gevolgd door 
een week zonder thema. 

 Per ontwikkelingsgebied worden activiteiten aangeboden. 

 Soms bieden de pedagogisch medewerkers aan om een boekje mee naar huis 
nemen om dit thuis te lezen om zo de nieuwe woorden te oefenen. 

 Op het inloggedeelte van de website van SKL staan de thema brieven voor ouders. 
Deze thema brieven bieden inzicht in de thema’s van de VVE 

 
Observaties: 
Middels de observatiemethode van Peuterpraat worden de kinderen geobserveerd rond de 
leeftijd van 2 jaar en 3 maanden, 2 jaar en 10 maanden en 3 jaar en 10 maanden. 
Door middel van de observatie registreren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling 
van kinderen en kunnen zij eventuele ontwikkelingsproblemen signaleren. 

 Het observatieformulier wordt, na de 2e en de 3e observatie met de ouders besproken 
tijdens de 10 minuten gesprekken  

 Indien de 1e observatie opvallend afwijkt (van de 1e observatie), worden de ouders 
eveneens uitgenodigd voor een gesprek. 

 Het observatieformulier wordt na de 3e observatie periode (3 jaar en 10 maanden) 
door de ouders voor akkoord getekend indien zij akkoord gaan met de overdracht van 
de observatiegegevens aan de basisschool en BSO.  

 Bij het constateren van een evt. ontwikkelingsachterstand, wordt de uitgebreide 
observatie ingevuld en met de ouders besproken. 

 Indien de ontwikkeling achterblijft, kan gebruik gemaakt worden van Praatpret. 
Praatpret bestaat uit 13 themaboekjes die aansluiten bij de thema’s van het 
programma Peuterpraat en is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. 
Praatpret biedt tal van mogelijkheden voor ouders om spelenderwijs de ontwikkeling 
van kinderen te stimuleren indien de ontwikkeling achter blijft. Het samen doen en 
plezier beleven aan de activiteiten staat voorop. 



 Bij zorgen om een kind wordt in samenspraak met de ouders een medewerker van 
Auris uitgenodigd om het kind te komen observeren. N.a.v. de observatie wordt een 
verslag opgesteld met evt. tips om het kind extra te begeleiden  

 Slechts de gegevens over aspecten van de ontwikkeling van peuters worden 
geregistreerd. 

 Nadat de basisschool het formulier heeft ontvangen wordt dit tenminste 5 jaar 
bewaard. 

 De basisschool neemt het formulier op in het dossier/leerlingvolgsysteem.  
 
Voor vragen kunt u terecht bij de pedagogisch medewerkers van de groep. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Assistent Leidinggevenden:  
Klein Dumpje, Klein Kroost en Klein Steijntje 


