VVE-verwijzing
Sommige kinderen
hebben wat extra
ondersteuning nodig
bij hun ontwikkeling.
Deze kinderen
kunnen een VVE-verwijzing krijgen. Deze VVE-verwijzing wordt afgegeven door het
consultatiebureau. In Wageningen onderhouden twee VVE coördinatoren de contacten tussen de
gemeente, de aanbieders van VVE, scholen en het consultatiebureau. Heeft uw kind een VVEindicatie, dan nemen we na inschrijven contact op met de coördinatoren, zij verlenen de
toestemming om het kind te plaatsen. Kindercentrum Schateiland heeft een eigen VVE-consulent in
dienst. De VVE-consulent zal na plaatsing van uw kind een afspraak maken voor een
kennismakingsgesprek bij u thuis. Wanneer uw kind 4 jaar wordt, zorgt de consulent voor een
persoonlijke overdracht naar de basisschool.

Piramide methode
De VVE-methode waar Kindercentrum Schateiland mee werkt is de Piramide methode. Wij hebben
gekozen voor deze methode omdat Piramide jonge kinderen op een speelse manier stimuleert in hun
ontwikkeling. Piramide biedt elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen, door een slimme
combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Kinderen die
instromen met een achterstand in de ontwikkeling lopen hun achterstand in, zonder dat dit ten koste
gaat van de overige kinderen op de groep. Piramide biedt daarnaast ook volop ruimte voor eigen
inbreng en initiatieven van pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen.
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een
feest. In eerste instantie ligt het initiatief bij de kinderen, maar als het nodig is zullen de pedagogisch
medewerk(st)ers de kinderen begeleiden bij het spelen en leren. Door middel van het werken met
Piramide zullen alle verschillende ontwikkelingsgebieden van kinderen worden gestimuleerd.
Het hoofddoel van Piramide is het op spelenderwijs stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen
in een veilige omgeving en een positief educatief klimaat. Zo kunnen onderwijsachterstanden
voorkomen en/of verminderd worden.

VVE bij Kindercentrum Schateiland
Bij Kindercentrum Schateiland werken we aan de hand van thema’s. In onze jaarlijkse thema planning
zijn doelen vanuit SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling) aan deze thema’s
verbonden. Ieder jaar worden er nieuwe doelen gekozen. Zo blijft het aanbod van activiteiten breed en
wordt de doorgaande leerlijn naar de basisscholen gewaarborgd.
In de onderstaande peutergroepen van Kindercentrum Schateiland wordt VVE aangeboden:
Spelenderwijs groep De Maansteentjes
Spelenderwijs groep De Maansteentjes is een ochtend groep voor peuters van 2 tot 4 jaar. De
groep is geopend in de schoolweken van 8.00 tot 13.00, tijdens de schoolvakanties is de groep
gesloten. Bij De Maansteentjes spelen kinderen met en zonder behoefte aan extra ondersteuning, dit
kan zijn als opvang tijdens het werk van ouders of om de kinderen in contact te laten komen met
leeftijdsgenootjes.
Peutergroepen De Parels en De Juweeltjes
De Parels en Juweeltjes zijn kinderdagverblijf groepen voor peuters van 2 tot 4 jaar. De Parels en
De Juweeltjes zijn 51 weken per jaar geopend van 8.00 tot 18.00. Als ouders van kinderen met of
zonder VVE-indicatie gedurende de hele dag en eventueel in de schoolvakanties opvang nodig
hebben, worden hun kinderen in een van deze groepen geplaatst.

