De ouderbijdrage en de eventuele kinderopvangtoeslag wordt via de
kinderopvang bij u in rekening gebracht. Als u hierover vragen heeft, kunt u deze
stellen aan de kinderopvang.
Informatie over Voor- en Vroegschoolse Educatie
U hebt van het consultatiebureau van ZuidZorg een indicatie gekregen
voor ‘Voor- en Vroegschoolse Educatie’ (VVE) voor uw peuter. De reden
hiervan is dat men de ontwikkeling van uw kind op met name taalgebied
extra wil stimuleren. In deze folder vindt u de belangrijkste informatie
hierover.
Wat is VVE?
VVE is een speciaal programma van activiteiten dat erop gericht is om met name
de spraak-taalontwikkeling van kinderen extra te stimuleren. De pedagogische
medewerkers van de kinderdagverblijven zijn extra opgeleid om uw kind hierin te
begeleiden.
Voor wie is VVE bedoeld?
VVE is speciaal bedoeld voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden die in hun
ontwikkeling, met name ook op taalgebied, dreigen achter te lopen. Met dit leuke
uitdagende programma kan een kind een inhaalslag maken in zijn ontwikkeling.
Waarom is VVE nodig?
Het is belangrijk dat een kind een goede start maakt in het basisonderwijs. Om
die reden hebben de basisscholen, kinderopvang en het consultatiebureau met
ondersteuning van de gemeente de samenwerking gezocht om deze
programma’s aan te bieden. Het VVE-programma begint bij de peutergroep en
loopt door in de kleutergroep van de basisschool. Kinderen kunnen op deze
wijze aansluiting krijgen én houden op de basisschool.
Wat betekent VVE voor u?
De VVE-indicatie betekent dat uw kind 16 uren per week aan ondersteuning
krijgt. Voor alle organisaties die voorschoolse educatie aanbieden gelden
dezelfde uurtarieven. Het uurtarief bedraagt € 9,83. Als ouder betaalt u een
bijdrage die wordt bepaald aan de hand van uw inkomen. Dit is minimaal € 0,33
en maximaal € 5,41. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dient u dit aan te
vragen voor 12 van de 16 uur VVE.

Wat wordt er van u als ouder(s) verwacht?
Wanneer uw kind VVE volgt, wordt er van u als ouder(s) verwacht dat u de
activiteiten die uw kind op de peutergroep krijgt aangeboden thuis herhaalt en
oefent met uw kind. Ook wordt u verwacht aanwezig te zijn op de
ouderavond(en). Daarnaast is het VVE-taalmaatje onderdeel van een VVEprogramma. Deze vrijwilliger komt bij u thuis om samen met uw kind
spelenderwijs de activiteiten die op het kinderdagverblijf worden aangeboden te
herhalen.
Uw kind heeft een VVE-indicatie en dan?
We hopen dat u als ouder het aanbod om VVE te volgen aanneemt. In dat geval
moet u zelf binnen 2 weken uw kind aanmelden op de peutergroep van de
aangesloten kinderopvangcentra. Binnen onze gemeente heeft u de keuze uit de
volgende locaties:
Dorp
Heeze

Leende

Kinderopvang
Norlandia, bij
Kindcentrum De Parel
Norlandia, bij Educatief
Centrum De Nieuwe
Hoeven
Korein, bij basisschool
De Triangel

Adres
Pastoor Gastlaan 2

Telnr.
(040) 224 0059

De Spinner 2a

(040) 224 0779

Breedvennen 3

(040) 820 0104

U dient het aanmeldformulier van Zuidzorg gelijktijdig met het inschrijven af te
geven. De kinderopvang zorgt verder voor de afwikkeling met de gemeente. De
vorderingen van uw kind worden tussentijds gevolgd, minimaal 2 keer per jaar
met u doorgesproken en, in samenspraak met u, teruggekoppeld aan het
consultatiebureau.
Mocht u toch besluiten uw kind niet deel te laten nemen aan het VVEprogramma, wilt u dit dan laten weten aan het consultatiebureau?

