
Peuteropvang/peuterspeelzaal: 
Peuteropvang Openbaar Kindcentrum de Bundertjes is een particuliere 
peuteropvang/peuterspeelzaal welke ook gesubsidieerd wordt vanuit de gemeente. Bij ons is 
het mogelijk om de dagen en tijden zelf in te vullen. Vandaar dat wij hebben gekozen voor de 
benaming ‘peuteropvang’.  
 

Bij onze peuteropvang worden kinderen optimaal voorbereid voor de basisschool in 
samenwerking met de basisschool. Kinderen worden gestimuleerd om zichzelf op hun eigen 
niveau te ontwikkelen. Dit doen wij d.m.v. de methode Peuterplein en allerlei 
ontwikkelingsmaterialen die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen.  

Bij de peuteropvang (2 tot 4 jarigen) voor ouder(s)/verzorger(s) die geen recht hebben op 
kinderopvangtoeslag geldt dat je als ouder/verzorger zelf de dagdelen mag koppelen. Deze 
worden tijdens het intakegesprek vastgelegd. Als een dagdeel vol zit, dien je een ander 
dagdeel te kiezen. Geen VVE indicatie dan geldt er 2 x 4 uur. Wel een VVE indicatie dan 
geldt er 4 x 4 uur. Als ouder betaal je een ouderbijdrage. 
De dagdelen waar je uit kunt kiezen zijn:  

maandagochtend 08.00- 12.00 

maandagmiddag 12.00- 16.00 

dinsdagochtend  08.00-12.00  

dinsdagmiddag  12.00-16.00  

woensdagochtend  08.00-12.00  

woensdagmiddag  12.00-16.00  

donderdagochtend  08.00-12.00  

donderdagmidddag  12.00-16.00  

vrijdagochtend  08.00-12.00  

vrijdagmiddag  12.00-16.00  

Voor kinderen met een VVE indicatie waarvan ouder(s)/verzorger(s) recht hebben op 
kinderopvangtoeslag geldt een minimale afname van 16 uur te verdelen over minimaal 3 
dagdelen.  

Voor kinderen zonder VVE indicatie waarvan ouder(s)/verzorger(s) recht hebben op 
kinderopvangtoeslag bestaat de mogelijkheid tot verlengde peuteropvang. Dit betekent dat 
ze opvang aan kunnen vragen van 7.30 uur tot 18.30 uur. Zij mogen de begin- en eindtijd 
zelf bepalen (minimale afname van 2 en een half uur aaneengesloten). Ook de dagen mogen 
per week wisselen.  

*Geen VVE indicatie en recht op kinderopvangtoeslag: reguliere dagopvang. 

*VVE indicatie en geen recht op kinderopvangtoeslag: 16 uur per week. - 8 uur gedeeltelijk 
subsidie gemeente en ouderbijdrage. 

*Geen VVE indicatie en geen recht op kinderopvangtoeslag: 8 uur per week. - 8 uur 
gedeeltelijk subsidie gemeente en ouderbijdrage.  

VVE aanbod voor alle kinderen:  
Kindcentrum de Bundertjes is een VVE locatie, waar er gewerkt wordt met een VVE 
methode, waarbij we aanbod op maat bieden aan alle kinderen. Er wordt gewerkt met 
Peuterplein. 
 



Het aanbod en de begeleiding  
Kindcentrum de Bundertjes werkt met het erkende VVE- programma Peuterplein. Het 
genoemde VVE-programma is een totaalprogramma; dat wil zeggen dat het gericht is op de 
brede ontwikkeling van de kinderen. In de groepen werken we rondom thema's. Bij de start 
van een nieuwe thema worden de ouder(s)/verzorger(s) hierover geïnformeerd: thema, 
periode, woorden, liedjes, versjes en eventueel bijzonderheden (spullen nodig, uitstapje). 
Ook wordt aan ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om materiaal dat aansluit bij het thema van 
thuis mee te brengen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen tips, handvatten en materialen om het 
kind ook thuis bij de (taal)ontwikkeling te kunnen begeleiden. Op deze manier werken 
pedagogisch medewerkers en ouder(s)/verzorger(s) samen aan de taal-en 
spraakontwikkeling van het kind en versterken zij elkaar. 
 
Voor de kinderen met een VVE indicatie worden de activiteiten regelmatig herhaald en wordt 
in de themaplanning genoteerd op welke manier en bij welk activiteit er speciale aandacht is 
voor deze kinderen. Tevens worden de kinderen met een VVE indicatie bij activiteiten extra 
uitgenodigd om deel te nemen en is speciale aandacht voor het uitlokken van taal. 
 


