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Uw peuter is van harte welkom in de peuteropvang in Vlaardingen! In de peuteropvang kan uw peuter spelen,  
ontdekken en zich ontwikkelen. Peuters doen allerlei activiteiten en spelletjes, ze leren samen spelen en gaan  
ook naar buiten om de wereld te ontdekken.

Spelen is leren!

De pedagogisch medewerkers volgen, begeleiden en stimuleren alle peuters in hun ontwikkeling. Peuters doen activiteiten  
en uitstapjes die passen bij wisselende thema’s. Bij ieder thema horen nieuwe woorden en begrippen. Tekenen, zingen,
rollenspellen, buitenspelen, puzzelen, bouwen, uitstapjes, luisteren naar verhalen en bewegings- en taalspelletjes. Er is een  
herkenbaar dagritme en toch is geen dag hetzelfde! 

De locaties voor peuteropvang zijn geopend in de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties. Een peutergroep 
bestaat uit maximaal zestien peuters. 



Samen met ouders

Pedagogisch medewerkers werken samen  
met u als ouder(s) aan de ontwikkeling van 
uw peuter. De pedagogisch medewerkers 
vinden het belangrijk om goed contact met u 
te hebben en om informatie uit te wisselen. Het 
is voor u belangrijk om te weten wat uw peuter 
leert en hoe u uw kind thuis het beste kunt 
ondersteunen. De pedagogisch medewerkers 
willen graag weten wat u verwacht en hoe 
het thuis met uw peuter gaat. Dit bespreekt u 
tijdens de intake, het brengen en ophalen van 
uw kind en tijdens de voortgangsgesprekken.

Alle locaties voor peuteropvang organiseren 
regelmatig bijeenkomsten voor ouders over 
de opvoeding en ontwikkeling van peuters. 
Zij nodigen u van harte uit om mee te doen en 
actief betrokken te zijn bij de activiteiten.



Peuters bezoeken de peuteropvang ongeveer 8 uur per week. Het aantal uren, 
de dagdelen en de openingstijden verschillen per locatie. 

Peuters met een VVE-indicatie

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kan een VVE-indicatie afgeven aan 
peuters die risico lopen op een taalachterstand. Peuters met een VVE-indicatie 
bezoeken de peuteropvang zestien uur per week. Ouders betalen een  
ouderbijdrage voor acht uur per week. De gemeente Vlaardingen betaalt de 
overige kosten. Ouders en peuters doen samen mee aan leuke en leerzame 
bijeenkomsten van Stichting Aanzet.

Wanneer u een VVE-indicatie voor uw peuter van het 
CJG heeft ontvangen, kunnen de peuterconsulenten van 
Stichting Aanzet u informeren en begeleiden bij de aan-
melding van uw peuter voor de peuteropvang. Kijk voor 
meer informatie op de website van Stichting Aanzet:  
www.stichtingaanzet.nl of bel naar 010 – 23 22 111.

Wat kost peuteropvang?

Ouders betalen een eigen bijdrage voor peuteropvang.  
De kosten voor peuteropvang zijn afhankelijk van uw  
gezinsinkomen. Hoe lager uw inkomen, hoe minder u betaalt.

1.  Ouders die (beide) werken of studeren vragen kinderopvangtoeslag  
aan via de Belastingdienst. U betaalt het volledige maandbedrag  
aan de opvangorganisatie. Via de kinderopvangtoeslag van de  
Belastingdienst krijgt u een deel van de kosten terug. Wilt u weten  
of u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor peuteropvang?  
Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen

2.  Ouders die geen kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst  
ontvangen, betalen een maandelijkse ouderbijdrage aan  
de opvangorganisatie. De gemeente betaalt het verschil tussen  
de ouderbijdrage en de werkelijke kosten,

Uw peuter bezoekt de peuteropvang 40 weken per jaar. U betaalt het  
maandbedrag of de ouderbijdrage twaalf maanden per jaar in gelijke  
bedragen aan de opvangorganisatie.

Ouders met een minimum gezinsinkomen (lager dan 120% van de  
bijstandsnorm) komen via de gemeente in aanmerking voor volledige  
vergoeding van de ouderbijdrage. Meer informatie vindt u op de website  
van Stroomopwaarts: www.stroomopwaarts.nl



  

Peuteropvang in het kort

x  Voor alle peuters van 2 tot 4 jaar
x  Goede voorbereiding en aansluiting op de basisschool
x     Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  

met ontwikkelingsgerichte activiteiten
x  Peuters met VVE-indicatie: zestien uur per week
x   Peuters zonder VVE-indicatie: maximaal 8 uur per week
x  Peuteropvang is gekoppeld aan een basisschool of IKC
x   Bijeenkomsten met en voor ouders
x  Peuteropvang is geopend in de schoolweken en gesloten  

in de schoolvakanties 

Kwaliteit

Alle locaties voor peuteropvang in Vlaardingen zijn geregistreerd in het Landelijk Register  
Kinderopvang. Zij werken met een erkend VVE-programma en voldoen aan de wettelijke kwaliteits- 
eisen voor kinderopvang. De kwaliteit wordt gecontroleerd door een onafhankelijk inspecteur van 
de GGD. De inspectierapporten kunt u inzien via www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Belangrijke aspecten van kwaliteit zijn:

x    Een pedagogisch medewerker met 1-8 kinderen; twee pedagogisch medewerkers met  
9 - 16 kinderen

x    Alle pedagogisch medewerkers voldoen aan de wettelijke opleidingseisen en hebben  
een VVE-diploma;

x  Peuters bezoeken de peuteropvang ongeveer acht uur per week op vaste dagdelen;
x   Peuters met VVE indicatie komen zestien uur per week op vaste dagdelen;
x   Uw peuter komt in een vaste groep met vaste medewerkers;
x  Er zijn vaste breng- en haaltijdstippen.



Informatie en aanmelden

U kunt uw kind vanaf de leeftijd van 1 jaar aanmelden voor peuteropvang. 
Alle locaties voor peuteropvang zijn gekoppeld aan een basisschool.  
Zo ontstaat een goede aansluiting en voorbereiding op de basisschool.  
U houdt bij uw keuze voor een locatie voor peuteropvang al rekening met 
de basisschool / het IKC van uw voorkeur.

Op de website opgroeieninvlaardingen.nl vindt  
u meer informatie over peuteropvang. 

Voor aanmelding en informatie over de locaties voor peuteropvang, 
de openingstijden en dagdelen, de kosten, de inschrijving en de  
plaatsingsmogelijkheden kijkt u op de websites van:

www.wijzer.nu  
of bel 010 - 593 74 59

www.siko.nl & 
www.komkids.nl  
of bel 010 - 449 32 00

www.un1ek.nl  
of bel 010 - 435 56 11

De medewerkers van deze organisaties informeren en adviseren u graag!


