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Peuteropvang: leuk en leerzaam! 
 

Op het consultatiebureau is met u 
gesproken over spelen in een peutergroep. 
Dit is belangrijk voor uw kind. Uw kind leert 
er veel. 
De pedagogisch medewerkers werken met 
speciale programma’s en stimuleren uw 
kind in zijn of haar ontwikkeling. 

 
• uw kind leert van alles over zichzelf en de wereld om hem heen 
• uw kind leert samenspelen met andere kinderen 
• uw kind leert taal beter begrijpen en gebruiken 
• uw kind leert binnen en buiten te spelen met allerlei materialen 

en voorwerpen 
• er is veel aandacht voor veiligheid, zelfvertrouwen en 

zelfstandigheid 
 

Al dat leren gebeurt spelenderwijs en in een prettige omgeving. 
Kinderen onderzoeken de wereld door te spelen. Ze oefenen in 
kijken, praten, luisteren, bewegen, denken, samenwerken, 
problemen oplossen en omgaan met regels.  

  



Voor alle kinderen is het goed om naar de peuteropvang te gaan. 
De pedagogisch medewerkers kijken goed naar uw kind en 
stemmen daar hun begeleiding op af. De pedagogisch medewerkers 
zijn hier speciaal voor opgeleid. Zij spreken met u over de 
ontwikkeling van uw kind.  

U kunt een afspraak maken om 
te komen kijken bij de 
peutergroep in uw buurt.  
Daarna kunt u uw kind 
aanmelden bij het hoofdkantoor 
van de instelling. Afhankelijk 
van uw inkomen betaalt de 
gemeente mee aan de opvang 
van uw kind.  
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Leren voor later 



 

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
 
Voor kinderen die extra aandacht kunnen gebruiken bij hun 
taalontwikkeling is het erg belangrijk om naar de peuteropvang te 
gaan. In Arnhem zijn er veel locaties die deze extra aandacht en 
begeleiding kunnen geven aan uw peuter. We noemen dit  
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Het consultatiebureau 
beslist of uw kind in aanmerking komt voor deze extra begeleiding.  
 
Op de website www.stichtingpas.nl vindt u de locaties waar deze 
extra begeleiding gegeven wordt. Ook het consultatiebureau kan u 
helpen. 

 
 

http://www.stichtingpas.nl/


Kan mijn kind extra begeleiding krijgen? 

Het consultatiebureau beslist of uw kind in aanmerking komt voor 
extra begeleiding. De organisatie waar uw kind naar de peutergroep 
gaat, kan dit niet beslissen.  

Heeft uw kind een taalachterstand of een andere achterstand? Dan 
komt uw kind in aanmerking. Ook kunnen kinderen op basis van het 
opleidingsniveau van hun ouders extra begeleiding krijgen. 

Leren gebeurt 
tijdens het spelen 



 

Voorwaarden voor ouders bij een VVE- indicatie 
 

Afhankelijk van uw inkomen betaalt de gemeente mee aan de extra 
begeleiding van uw kind. Dit is niet vrijblijvend! U bent als ouders 
onmisbaar om de taal- en ontwikkelingsachterstand bij uw kind aan 
te pakken! 
 
• de peutergroep organiseert 

ouderbijeenkomsten. Er 
wordt van u verwacht dat u 
deelneemt aan deze 
bijeenkomsten 
 

• de pedagogisch medewerker 
van de peutergroep spreekt 
regelmatig met u over de 
ontwikkeling van uw kind en 
het functioneren in de 
peutergroep 
 

• er is contact tussen het 
consultatiebureau en de 
peuteropvang. Hiervoor is uw 
toestemming nodig. 

 
• Bij 4 jaar vindt een overdracht 

plaats naar de basisschool 
 

 
  



Speelmorgen: voor kinderen jonger dan 2 jaar 

Is uw kind jonger dan 2 jaar? Dan kunt u met uw kind naar de 
Speelmorgen. De Speelmorgen is een ontmoetingsplaats voor 
ouders met hun kinderen. Het is een goede voorbereiding op de 
peuteropvang.  

Op www.rijnstad.nl vindt u de locatie en tijden van de Speelmorgen 
in uw buurt. U betaalt hier een kleine vergoeding voor. 

Leuk en leerzaam 

http://www.rijnstad.nl/


Informatie:

Peuteropvang bij u in de buurt

Consultatiebureaus Jeugdgezondheidszorg: www.vggm.nl 
Gemeente Arnhem: www.arnhem.nl/peuteropvang 
Stichting PAS: www.stichtingpas.nl

Opvoeden in meerdere talen

Heeft u vragen over opvoeden in meerdere talen?

Dan kunt u deelnemen aan de cursus Talen in Balans van Stichting PAS.

Meer informatie vindt u op www.stichtingpas.nl

Stichting PAS




