11 Voorschool
11.1 Visie
De doelstelling van de voorschool is het aanbieden van speelruimte, spelmateriaal
en begeleiding aan peuters in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Hierin vinden we het
belangrijk dat de peuters op een gezellige manier samen kunnen spelen. Daarbij
worden de kinderen gericht gestimuleerd in hun algemene ontwikkeling op sociaal,
cognitief en motorisch vlak zodat de ontplooiingskansen worden vergroot. Een
eventueel afwijkend verloop in deze ontwikkeling wordt vroegtijdig gesignaleerd. Aan
ouders wordt desgewenst voorlichting en advies gegeven of wordt doorverwezen
naar deskundigen op het gebied van de gesignaleerde problemen.
De voorschool hanteert de volgende pedagogische visie:
 Spelen is leren. Al spelend kunnen de peuters zich ontwikkelen en de wereld om
hen heen ontdekken. Voorop staat dat het spelen in een veilige en vertrouwde
omgeving gebeurt en dat de peuters plezier hebben.
 De pedagogische begeleiding van de peuters en een doelgerichte stimulering van
de ontwikkeling staat op de eerste plaats. Het is hierbij een vereiste dat de
leidster of andere beroepskracht geschoold en deskundig is op het gebied van de
kindontwikkeling.
 Elk kind is een zelfstandig individu en vraagt om een specifieke omgang en
aanpak. Naast het werken met en in de groep, houden we zoveel mogelijk
rekening met de individuele behoeftes.
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen manier op basis van aanleg en
temperament. Hierbij speelt de omgeving, o.a. door opvoeding, een belangrijke rol.
Het grootste deel van de opvoeding vindt in de thuissituatie plaats. Wanneer het kind
deelneemt aan de activiteiten van de voorschool neemt de beroepskracht tijdelijk een
klein deel van de opvoeding over.
We gaan er vanuit dat kinderen een klimaat van veiligheid en vertrouwen nodig
hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De kinderen moeten zich bij ons
veilig voelen en de beroepskracht kunnen vertrouwen.
We willen rekening houden met de eigenheid van het kind door per individu te
bekijken wat het van ons vraagt. Dit betekent goed en professioneel kijken naar het
gedrag.
Eén en ander is verder uitgewerkt in een aantal beleidsstukken die ter inzage liggen
op de voorschool. Het betreft ons pedagogisch beleidsplan, beleid inzake veiligheid
en gezondheid waaronder risico-inventarisaties, vrijwilligersbeleid, protocol
kindermishandeling en de klachtenprocedure.
11.2 Ambitieniveau
Vanuit ambitieniveau 2 is er in de voorschool aandacht voor spelen, ontmoeten,
ontwikkelen, signaleren, doorverwijzen, ondersteunen, educatie en monitoring.
Dit betekent dat er in mindere mate vrijblijvend wordt gewerkt, maar dat we aan de
hand van specifieke doelstellingen kinderen naar een hoger ontwikkelingsniveau
willen brengen. Voor de leidsters is een opleidingsniveau MBO 3 een vereiste.
We hanteren de volgende aandachtspunten:
- Het educatief handelen van de leidsters is goed op elkaar afgestemd
- Er is voldoende tijd voor de programmatische aanpak van de taalontwikkeling
- De leidsters bevorderen de interactie tussen de kinderen

-

De leidsters stimuleert actieve betrokkenheid van de kinderen en verbetert het
spelen en werken
- De leidster bevordert de ontwikkeling van aanpakgedrag (strategieën) bij de
kinderen
- Het (taal)gedrag van de leidster met de kinderen is responsief
- De leidster stemt de activiteiten af op verschillen in de persoonlijke en sociale
ontwikkeling van het individuele kind
Een belangrijke rol is er voor de intern begeleider van de basisschool. Deze
observeert regelmatig het handelen van de leidsters en maakt bespreekbaar wat
verbeterd kan worden.
Leidsters in opleiding worden altijd tijdens hun stage toegevoegd aan de normale
personeelsbezetting. Zij kunnen tegen het einde van de opleiding zelfstandig in de
voorschool werken, echter altijd onder toezicht en verantwoording van een ervaren
leidster.
11.3 VVE
Onze voorschool biedt aan peuters met een VVE-indicatie ook een VVE programma
aan. We doen dit volgens de eisen zoals die zijn opgenomen in de wet OKE
(ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie). De peuter bezoekt dan voor
minimaal 10 uur per week de voorschool. De groep geïndiceerde leerlingen zal niet
groter zijn dan 8. Tijdens deze uren, verdeeld over drie morgens, is er een tweede
gediplomeerde leidster aanwezig. Zij geeft extra aandacht aan de kinderen volgens
een planmatige aanpak. We gebruiken zowel op de voorschool als in de groepen 1
en 2 het Cito programma ‘Piramide’ en het ontwikkelingsvolgmodel ‘KIJK’. Zie ook
‘programma voor een ochtend’.
De indicaties worden door het consultatiebureau afgegeven als er aanwijzingen zijn
dat uw kind zich langzamer ontwikkeld dan gemiddeld. Door een VVE programma
aan te bieden krijgt uw kind dan volop kansen een eventuele achterstand in te lopen.
Een bijkomend voordeel is dat de kosten van de voorschool grotendeels door de
gemeente worden gefinancierd. De eigen bijdrage is thans € 105,- per jaar.
Het Piramide programma leent zich ook goed voor kinderen die wel gemiddeld
ontwikkelen en zelfs voor kinderen die wat meer aan kunnen. Zo kunnen wij ieder
kind op maat bedienen met een passend aanbod.
11.4 Informatie
Elk jaar ontvangen alle gezinnen de schoolgids met informatie. Hierin staat het
ambitieniveau, de plaatsingsprocedure en de beleidsvisie beschreven.
Twee maal per jaar vindt er een persoonlijk gesprek plaats over de ontwikkeling van
uw kind.
Zes tot acht maal per jaar ontvangen de ouders een Piramide-nieuwsbrief met
informatie over de thema’s en hoe hier thuis mee kan worden omgegaan.
Verder ontvangen de ouders maandelijks de nieuwsbrief van de school met
allerhande informatie betreffende school en voorschool.
Op de website van de school staat de klachtenregeling beschreven. Deze is ook op
school in te zien. De voorschool is aangesloten bij de stichting Klachtenkommissie
Kinderopvang.

11.5 Waarom naar de voorschool?
Er zijn verschillende redenen om uw peuter naar de voorschool te brengen. Een paar
voorbeelden zijn:
Peuters spelen graag met leeftijdsgenootjes. Thuis en in de buurt zijn niet
altijd kameraadjes te vinden.
Peuters willen graag de omgeving buiten het huis verkennen; de straat is te
onveilig om te spelen.
In de voorschool is gelegenheid voor allerlei spelletjes en spelen; weer andere
dan thuis.
Uw peuter leert om af en toe een poosje van huis te zijn.
Uw peuter leert omgaan met andere kinderen en volwassenen.
De voorschool is een goede voorbereiding op de basisschool, wij werken met
het observatie programma “kijk” om de peuters zo goed mogelijk te volgen.
Daarnaast werken wij met de thema’s van het piramide programma waar de
School met de Bijbel in Zuilichem ook mee werkt.
Er is regelmatig overleg met de leerkrachten van de basisschool. Hierover is
regelmatig overleg tussen leidsters en leerkrachten van de onderbouw.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat uw kind een plezierige tijd zal hebben,
waarbij het veel leerzame ervaringen voor het verdere leven op zal doen.
11.6 Enkele opmerkingen en suggesties:
Vertel de leidster altijd even dat u gaat, zowel bij het brengen als bij het halen van
uw kind.
Doe uw kind goed wasbare kleding en goed schoeisel aan. Draagt uw kind rubber
laarzen, geef dan ander schoeisel voor binnen mee.
Is er een verjaardag, trouwfeest of geboorte in de familie, vraag dan aan de
leidster of uw kind hiervoor iets mag maken.
Heeft uw kind slecht geslapen, is het ziek geweest of is er iets anders gebeurd,
geef dit even door, omdat dat zeker het gedrag van uw kind kan beïnvloeden. De
leidster kan daarmee rekening houden en uw kind beter begrijpen en opvangen.
Ga niet weg zonder afscheid te nemen. Een kind kan heel verdrietig of boos zijn
als u plotseling weg bent.
Geef uw telefoonnummer (en/of dat van de oppas, buren, familie) door aan de
leidster, zodat zij u ten alle tijde kan bereiken.Heeft u wensen en/of suggesties?
Laat het dan weten! De voorschool is er voor uw kind. Wij doen ons best de
voorschool zo goed mogelijk te laten draaien, daarbij is ondersteuning van ouders
altijd welkom !
11.7 Programma voor een ochtend op de voorschool
TUSSEN 08.20 – 08.45 UUR:
SPELINLOOP
Tussen 08.20 – 08.30 uur worden de peuters gebracht. Er is dan een spelinloop
waarbij peuters samen met degene die hen brengt kunnen puzzelen, tekenen of
bijvoorbeeld een boekje lezen. De leidster en tutor bereiden de inloop voor en
begeleiden ouders en kinderen. Om 08.45 uur zwaaien we de ouders uit.
TUSSEN 08.45 – 09.00 UUR:
OPENING VAN DE DAG
Iedere ochtend beginnen we met een gebed, daarna wordt een Bijbelverhaal verteld
en zingen we liedjes met elkaar.

TUSSEN 09.00 – 09.50 UUR:
KNUTSELEN
Hierbij worden spelsituaties gecreëerd in de verschillende hoeken en op de tafels
(ontdekhoek, huishoek, leeshoek, bouwhoek, creatieve tafel). De kinderen mogen
zelf bepalen wat en hoe ze spelen. Hier is ook aandacht voor Tutoring (extra
begeleiding voor kinderen).
09.50 UUR:
OPRUIMEN EN WC-RONDE
We beginnen met ons opruimlied en gaan samen met de kinderen het speelgoed
opruimen. Dan volgt de wc-ronde voor de kinderen die zindelijk zijn en we
verschonen eventueel vieze luiers.
10.00 UUR:
GROEPSPROGRAMMA (GROEPSEXPLORATIE)
We zitten in de kring en gaan in de loop van een project steeds dieper een thema in.
Door middel van verhalen, liedjes en spelletjes.
10.30 UUR:
FRUIT ETEN EN DRINKEN
Om ongeveer 10.30 uur gaan we samen fruit eten en wat drinken. Het is handig als
de naam van uw kind op beker op pakje staat. Voor het eten en drinken zingen we:
“Smakelijk eten”. Wanneer iedereen klaar is, worden alle handjes gewassen.
Na het eten en drinken gaan de kinderen weer spelen of volgt een creatieve of
bewegingsactiviteit. Bij goed weer gaan we met de kinderen buiten spelen.
11.50 UUR:
OPHALEN VAN UW KIND
Om 11.50 uur worden de kinderen weer opgehaald. Als uw kind nieuw is op de
voorschool, is het fijn als u er om 11.40 uur bent. Eventuele bijzonderheden worden
met u besproken. Wij vinden het fijn al u samen met uw kind helpt opruimen. Per slot
van rekening: “Vele handen, maken licht werk”.
In het algemeen is er bij alle activiteiten is er een begeleidende rol voor de tutor. Zij
zal voortdurend kinderen uitdagen te verwoorden wat ze aan het doen zijn om
zodoende hun woordenschat en taalvaardigheid te verbeteren.
11.8 Huisregels:

11.8.1 Openingstijden
Openingstijden
Openingsdagen
Kind brengen
Kind halen

Van 8.20 tot 11.50 uur
Maandag-, woensdag-, donderdag-,
en vrijdagochtend
Tussen 8.20 en 08.30 uur
Om 11.50 uur

11.8.2 Plaatsingsprocedure
Kinderen tussen de 2 en 4 jaar worden toegelaten. De eerste twee ochtenden dat
een kind op de voorschool komt, zullen de leidsters het kind extra observeren.
Daarna zal, in overleg met de ouders, beoordeeld worden of het kind het prettig
vindt, dus of het voor het kind zinvol is om naar de speelzaal te komen. De eerste
twee ochtenden zijn gratis.

11.8.3 Vaste kosten en verplichtingen
Ouderbijdrage per maand:
Een-/tweemaal per week €
Driemaal per week
€
Viermaal per week
€

47,63,80,-

Wanneer uw kind een VVE-indicatie heeft en 3x per week de voorschool bezoekt,
dan is de ouderbijdrage € 10,50 per maand.

11.8.4 Betaling
De ouderbijdrage wordt maandelijks voldaan, behalve in de zomervakantie (juli en
augustus). Halverwege de maand wordt de ouderbijdrage automatisch geïncasseerd.
Bij een achterstand van twee maanden wordt uw kind de toegang tot de voorschool
ontzegd, de plicht van betaling blijft. Het kind wordt op de wachtlijst gezet tot er weer
plaats is.

11.8.5 Verschoning
Het verschoonmoment van uw kind gebeurt in overleg met de ouders. Op de
voorschool zijn geen luiers aanwezig, wilt u a.u.b. zelf 2 gewone luiers (géén
luierbroekjes) meegeven.
Op de voorschool is enige kleding aanwezig voor ‘kleine ongelukjes’. Is uw kind nog
niet zindelijk, of bent u met zindelijkheidstraining bezig, geef dit dan door aan de
leidster.

11.8.6 Vakanties
De vakantie periodes komen overeen met die van de basisschool.

11.8.7 Ziekten
Bij verhindering graag even melden bij de leidster (0418-672466).
! Besmettelijke ziekten: de leidster dient direct op de hoogte te worden gebracht
wanneer er in uw directe omgeving een besmettelijke ziekte heerst. Dit wordt dan ter
informatie in de speelzaal vermeld.

11.8.8 Snoep/Fruit
Zoetigheid mag niet worden meegegeven. In plaats daarvan graag fruit. Het fruit
wordt op de speelzaal geschild. Het drinken graag meegeven in een beker of pakje
met de naam van uw kind erop.
Een traktatie bij verjaardag van uw kind, mag een eigen keuze zijn.

11.8.9 Aansprakelijkheid
De voorschool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het wegraken of beschadigen
van kleding en meegebracht speelgoed. Door de voorschool is een WA-verzekering
afgesloten. Desgewenst is een afschrift van de polisvoorwaarden verkrijgbaar.

11.8.10 Hulpouder
Op de voorschool werken we elke ochtend met een vaste leidster. Daarnaast is er op
vrijdag een vaste hulpouder aanwezig.

11.8.11 Spaarsysteem
Alle kinderen hebben op school een spaarpotje. Dit spaarpotje is bedoeld voor
bepaalde uitstapjes of activiteiten. Het is de bedoeling dat hier per week € 0,50 in

wordt gespaard. Hier wordt ook het cadeautje uit betaald als de leidster of
hulpmoeder jarig is.

11.8.12 Opzegtermijn
Wanneer uw kind de voorschool gaat verlaten, geldt een opzegtermijn van een
maand. Bij niet tijdig opzeggen, bent u nog een maand lang ouderbijdrage
verschuldigd.
11.9 Leidsters
Yvonne Roskamp - Hurkens
Kazemat 34
5301 JD Zaltbommel
Tel.: 0418-680059
Natasja Janssen - de Kloe
‘t Straatje 7
5301 JZ Zaltbommel
Tel.: 0418-516126
Adrie Ruijmschoot - Voskamp
Constantijn Huygenstraat 5
5305 CV Zuilichem
Tel.: 0418-673580
Hulpouder:
Angeniet Gerrits – Benckhuysen
Burchtstraat 22
5305 BJ Zuilichem
11.10 Bestuur
Omdat de voorschool een eigen financieel beleid heeft is deze ondergebracht in de
stichting Voorschool School met de Bijbel. Het bestuur bestaat uit:
P.v.d.Leij-v.d.Zalm, voorzitter
L.A. Schriever, penningmeester en tevens bestuurslid School met de Bijbel
S.v.d.Leij-van Santen, lid
In een overeenkomst is vastgelegd dat de dagelijkse leiding in handen is van de
directie van de School met de Bijbel

