
 

 
 
 

VVE beleid Tante Jansz peuteropvang ( De Krielpykjes) 
Visie  

Tante Jansz zorgt voor een veilige basis waarin een kind zich kan ontwikkelen. Binnen deze veilige basis 

zorgt Tante Jansz ervoor dat kinderen met en zonder een VVE indicatie juist worden begeleid, zodat 

de kinderen aan het einde van de vroeg voorschoolse periode klaar is voor het formele leren op de 

basisschool. 

 

Tante Jansz werkt met een dagplanning, hierin wordt structuur geboden en dit zorgt voor een zeker 

voorspelbaarheid voor het kind. Kinderen leren via spelend leren, ze kunnen spelend ontdekken, 

experimenteren en de wereld op een natuurlijke manier ontdekken. Tante Jansz zorgt samen met zijn 

medewerkers voor een rijke speel leer omgeving. Daarnaast werken wij met vaste thema’s. De thema’s 

worden samengesteld met de basisscholen de OBS de Jasker en De CBS de Arke. Daarnaast wordt er 

tijdens de thema’s gewerkt met de educatieve methode Piramide.  

 

De ontwikkeling van de kinderen wordt in kaart gebracht aan de hand van vier belangrijke leerlijnen 

voor kinderen van 2 tot 6 jaar. De vier belangrijke leerlijnen luiden: taal, rekenen, sociaal- emotioneel, 

en motoriek. Er wordt gericht geobserveerd en de observaties worden vastgelegd via het kind 

volgsysteem KIJK. Naar aanleiding van de observaties kan het aanbod doelgericht ingezet worden en 

sluit het aan bij de groep. 

 

VVE algemeen 

Het VVE programma Piramide is een programma met een doorgaande lijn naar de basisschool. En 

wordt aangeboden aan kinderen van 0 tot 7 jaar. Tante Jansz werkt met deze methode nauw samen 

met de basisschool OBS de Jasker en CBS de Arke.  

 

Na indicatiestelling maakt een kind in de voorschoolse periode gebruik van een VVE aanbod op een 

gekwalificeerde VVE locatie. Tante Jansz kinderopvang is een gekwalificeerde VVE locatie. Dit komt 

neer op een aanbod van gemiddeld 16 uur per week. Tante Jansz bied de dit aanbod van 960 uren aan 

in vier dagdelen van 4 uren. 

 

Werken met het VVE programma 

Op onze VVE locatie Tante Jansz peuteropvang werken wij met het VVE programma Piramide. Op de 

groep staan gecertificeerde pedagogisch medewerkers. Doormiddel van het aanbieden van het VVE 

programma Piramide wordt er een bewust en gericht gewerkt , tevens past dit aanbod bij de behoefte 

van de groep. Het VVE programma is voor kinderen met een achterstand als kinderen met geen 

achterstand een fijn leerprogramma. Het aanbod wordt afgestemd op de groep en het individuele kind. 
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Piramide algemeen 

Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun ontwikkeling. De methode is geschikt 

voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar en loopt daarmee door in de onderbouw. Binnen elk thema worden 

verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd: de persoonlijkheidsontwikkeling, de sociale 

emotionele ontwikkeling, de motorische ontwikkeling, de kunstzinnige ontwikkeling, de ontwikkeling 

van de waarneming, de taalontwikkeling, de denkontwikkeling, oriëntatie op ruimte en tijd en 

wereldverkenning. Piramide heeft 12 verschillende thema’s met activiteiten voor verschillende 

leeftijden. De thema’s zijn op een bepaalde manier opgebouwd van demonstreren, naar oriënteren, 

verbreden en verdiepen. Een thema begint heel concreet en wordt telkens iets abstracter, van 

eenvoudig naar moeilijk. De nadruk bij alle activiteiten van Piramide ligt op een spelenderwijs nieuwe 

dingen leren.  

 

Ter voorbereiding op een Piramide thema’s wordt er een themaplanner ingevuld. De planning van het 

aanbod wordt afgestemd met de kleuterjuf leidsters van de OBS de Jasker en CBS de Arke. De 

themaplanner wordt ingevuld in Piramide digitaal, hierdoor kunnen leidster van te voren de 

activiteiten voorbereiden en worden alle ontwikkelingsgebieden aangeboden. De evaluatie van de 

week wordt schriftelijk en mondeling door de peuterleidsters geëvalueerd. Daarnaast vindt er een zes 

wekelijkse evaluatie plaats.  

 

Pedagogisch medewerkers op de groep 

Alle pedagogisch medewerkers zijn VVE gecertificeerd. In 2021 is Tante Jansz tevens gestart met het 

verzorgen van een training VE Piramide voor alle leidsters die werken bij Tante Janzs. Vernieuwing , 

opfrissen van kennis en het wederom bewust worden van het waarom en hoe aan te bieden van 

activiteiten. Tevens hebben de pedagogisch medewerkers een mondelinge taalvaardigheid en lezen 

op niveau 3F. Naast het volgen van scholingen is er tevens een pedagogisch coach aanwezig die de 

pedagogisch medewerkers ondersteunt en begeleid. 

 

Peutergroep 

De peutergroep is geopend van maandag t/m vrijdag van 08:30 tot 12:30 en vanaf februari 2022 op 

maandag t/m donderdag. Er wordt gewerkt met een leidster – kind ratio van 1:8 kinderen en max 16 

kinderen in een peuteropvang groep. 
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De peutergroep het lokaal wordt zo ingericht dat de speelleeromgeving bestaat uit hoeken, waarbij 

geborgengheid, eigenheid en zelfontplooing aanbod komt. De hoeken : een huishoek, een autohoek, 

zand- en watertafel, beweeghoek, puzzel en leeshoek, bouwhoek. De bakken met speelgoed zijn 

aangegeven met een afbeelding, zodat kinderen kunnen opmerken welk speelgoed er wordt 

aangeboden per bak. 

 

Tevens is in het lokaal de dagritme- , lees- en letterkaarten terug te vinden. En omdat onze 

peuteropvang tevens een tweetalige opvang is, wordt Tomke ook zichtbaar en wordt er een deel van 

de ochtend ook Fries gepraat of gezonden. Dit doormiddel van het voorlezen van een verhaaltje, het 

zingen van een overgang liedje. Indien de Friese pedagogisch medewerker op de groep staat wordt 

hier alleen Fries gesproken tegen de kinderen. 

 

Vroegtijdige signalering en toeleiding 

Het JGZ is verantwoordelijke voor het signaleren, indiceren, verwijzen en het toeleiden van het kind 

naar een kinderopvangorganisatie. Door het werken met een toeleiding monitor heeft de JGZ actueel 

inzicht in welke doelgroepkinderen nog door hen voorgedragen moeten worden aan een 

kinderopvangorganisatie, welke kinderen geplaatst zijn en welke kinderen niet meer geplaatst zijn en 

wellicht een nieuwe interventie behoeven. Voor Tante Jansz betekend de Toeleiding monitor dat er 

actueel inzicht is in welke kinderen door de JGZ bij ons zijn voorgedragen, of er al contact met de 

ouders is opgenomen en welke kinderen zijn ingeschreven. 

 

Pedagogisch medewerkers volgen de kinderen bij Tante Janz via het KIJK kind volgsysteem, indien zij 

van meing zijn dat er sprake is van een (dreigende) (taal) achterstand, wordt de ouders gevraagd of de 

mentor rechtstreeks contact mag opnemen met de JGZ contact persoon van de wijk /dorp i.v.m. VVE 

indicatie. 

 

Een doorverwijzing van JGZ van een VVE kind naar een kinderopvangorganisatie kan pas gedaan 

worden wanneer:  

• Het kind als VVE kind staat geregistreerd in kind dossier. 

• Ouder(s) toestemming hebben gegeven om kind gegevens naar de VVE organisatie te sturen. 

• Ouder(s) een keuze hebben gemaakt naar welke locatie / kinderopvangorganisatie het VVE 

kind gaat. 
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Hieronder vinden jullie de link die doorverwijst naar de website van de gemeente. Hier vinden jullie 

informatie over de vroegtijdige signalering. 

 

• https://www.opsterland.nl/voor-en-vroegschoolse-educatie-vve/ 

• https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie/vraag-

en-antwoord/wat-is-voorschoolse-en-vroegschoolse-educatie-vve  

 

Ouderbetrokkenheid 

Voor ouders met kinderen die een VVE indicatie hebben is er extra aandacht.  

• Extra gesprek over de ontwikkeling van de kinderen. 

• Opvoed- en andere ondersteuningsmogelijkheden. 

• Thuisopdrachten die met de kinderen kunnen worden ondernomen. 

• Ouderbrief, waarin een korte uitleg wordt gegeven over het thema met boeken, liedjes en 

activiteiten die men thuis met de kinderen kan doen. 

 

Overdracht 

Er worden overdrachtsformulieren voor de betreffende gemeente ingevuld. En tevens aan de 

basisschool overhandigd. In het formulier staan achtergrondgegevens over het kind en de opvang en 

worden gegevens betreffende de ontwikkeling van het kind op verschillende ontwikkelingsgebieden 

beschreven. Deze informatie komt uit het KIJK kind volgsysteem. 

 

Het overdrachtsformulier wordt besproken met de ouders en wordt instemming gevraagd, voordat de 

informatie aan de betreffende basisschool wordt overgedragen.  

 

Monitoren 

Het monitoren gebeurt bij Tante Jansz doormiddel van een VE zelfevaluatie. Deze evaluatie wordt 2x 

per jaar uitgevoerd. 
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Opleidingsplan 

Tante Jansz heeft een opleidingsplan dit opleidingsplan sluit tevens aan bij de VVE specifieke kennis en 

vaardigeden. 

- Het werken met het VVE programma Piramide 

- Het stimuleren van de ontwikkeling van jonge kinderen 

- Ouderbetrokkenheid 

 

Het opleidingsplan die wordt geschreven wordt jaarlijks geëvalueerd en op basis van de input vanuit 

de pedagogisch medewerkers, de pedagogisch coaches en de eigenaresse wordt een VVE 

opleidingsplan voor het jaar erop gemaakt. 

 

 

  

 

 

 


