
De peuterspeelzaal

Een goede start 
voor ieder kind!

Hoe meldt u uw peuter aan?
U kunt uw kind vanaf de leeftijd van een jaar aanmelden voor de peuterspeelzaal.  U bent vrij in uw keuze voor een 

peuterspeelzaal.  U kunt bij de aanmelding van uw peuter al rekening houden met de basisschool van uw voorkeur. 

Voor aanmelding en informatie over de organisaties en locaties, openingstijden, kosten en inschrijving en de 

plaatsingsmogelijkheden van de peuterspeelzalen in Vlaardingen kijkt u op de website van: 

UN1EK onderwijs en opvang: www.un1ek.nl of bel 010 - 435 56 11

Wijzer in Opvang & Onderwijs: www.wijzer.nu of bel 010 - 593 74 59

SIKO / KomKids: www.siko.nl of www.komkids.nl of bel 010 - 449 32 00

De medewerkers van deze organisaties informeren en adviseren u graag persoonlijk. 

Wat kost de peuterspeelzaal?
De peuterspeelzalen in Vlaardingen vallen onder de Wet Kinderopvang en zijn geregistreerd in het Landelijk Register 

Kinderopvang. U betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Dit kan op verschillende manieren:

1. Werkende en studerende ouders ontvangen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst. Als u in aanmerking komt voor 

kinderopvangtoeslag betaalt u het volledige maandtarief aan de aanbieder en krijgt u via de kinderopvangtoeslag van de 

belastingdienst een deel van de kosten terug. Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt aanvragen voor de peuterspeelzaal? 

Kijk op www.belastingdienst.nl/toeslagen

2. Wanneer u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst, betaalt u een inkomensafhankelijke 

ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal. 

Het maandtarief of de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal wordt twaalf maanden per jaar in rekening gebracht.

Wanneer u een minimum gezinsinkomen (lager dan 110% van de bijstandsnorm) heeft, kunt u via de gemeente Vlaardingen een 

volledige vergoeding van de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal aanvragen. Kijk voor meer informatie op de website van de 

gemeente Vlaardingen www.vlaardingen.nl met zoekterm ‘gratis peuterspeelzaal’.

De peuterspeelzaal in het kort

•	 Voor	alle	peuters	van	2	tot	4	jaar
•	 Voor-	en	vroegschoolse	educatie
•		Ontwikkelingsgerichte	activiteiten	en	thema’s
•	 Zes	uur	per	week	(twee	dagdelen)	
•	 Peuters	met	een	VVE	indicatie:	twaalf	uur	per	

week	(vier	dagdelen)	en	ouderbijeenkomsten
•	 Goede	voorbereiding	en	een	doorgaande	lijn	

naar	de	basisschool



Vaste	dagdelen	per	week
Uw peuter bezoekt de peuterspeelzaal zes uur per week, op twee vaste dagdelen.  

Een groep bestaat uit maximaal zestien peuters. De peuterspeelzalen zijn geopend in  

de schoolweken en gesloten tijdens de schoolvakanties.

Peuters	met	een	VVE	indicatie
In de peuterspeelzaal wordt gewerkt met voor- en vroegschoolse educatie (VVE).  

Het VVE programma, waarmee spelenderwijs taal- en ontwikkelingsondersteuning 

wordt geboden, wordt gebruikt voor alle kinderen. Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

(het consultatiebureau) geeft aan of uw peuter extra ondersteuning nodig heeft. 

Peuters met een VVE-indicatie bezoeken de peuterspeelzaal twaalf uur per week, 

op vier vaste dagdelen. De twee extra dagdelen voor peuters met een VVE indicatie 

worden betaald door de gemeente Vlaardingen. U als ouder neemt verplicht deel aan 

ouderbijeenkomsten in de peuterspeelzaal van Stichting Aanzet. 

Wanneer u een VVE indicatie voor uw peuter heeft, kunnen medewerkers van Stichting 

Aanzet u informeren en begeleiden bij de aanmelding van uw peuter voor de 

peuterspeelzaal. Kijk voor meer informatie op de website van Stichting Aanzet,  

www.stichtingaanzet.nl of bel  010 – 232 21 11.

Kwaliteit 
Alle peuterspeelzalen in Vlaardingen werken met een erkend VVE-programma en 

voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen voor kinderopvang. Zij worden gecontroleerd 

door een onafhankelijk inspecteur van de GGD. Rapporten kunt u inzien via www.

landelijkregisterkinderopvang.nl

Belangrijke aspecten van kwaliteit zijn:

•	 een	pedagogisch	medewerker	met	1-8	kinderen;	twee	pedagogisch	medewerkers	met	 

9	-	16	kinderen;

•	 Alle	pedagogische	medewerkers	voldoen	aan	de	wettelijke	opleidingseisen	en	zijn	 

VVE	geschoold;

•	 Peuters	bezoeken	de	peuterspeelzaal	zes	uur	per	week	op	twee	dagdelen;	

•	 Peuters	met	VVE	indicatie	komen	12	uur	per	week	op	4	dagdelen;

•	 Uw	peuter	komt	in	een	vaste	groep	met	vaste	pedagogische	medewerkers;

•	 Er	zijn	vaste	breng-	en	haaltijdstippen.

Uw	peuter	is	van	harte	welkom	bij	de	peuterspeelzalen	in	Vlaardingen!	In	de	
peuterspeelzaal	kan	uw	peuter	spelen,	ontdekken	en	zich	ontwikkelen.	Peuters	 
doen	allerlei	spelactiviteiten	en	ze	gaan	ook	naar	buiten	om	‘de	wereld	te	ontdekken’.	
De	peuterspeelzalen	in	Vlaardingen	zijn	gekoppeld	aan	een	basisschool.	Vanuit	de	
peuterspeelzaal	ontstaat	een	doorgaande	lijn	naar	groep	1.	Een	goede	voorbereiding	
op	de	basisschool!

Spelen	is	leren!
De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal volgen en begeleiden uw peuter in zijn/haar ontwikkeling. 

Ze organiseren activiteiten en uitstapjes die passen bij wisselende thema’s. Bij ieder thema horen nieuwe woorden en 

begrippen. Peuters tekenen, zingen, doen rollenspellen, spelen buiten, puzzelen, bouwen, luisteren naar verhalen en doen 

bewegings- en taalspelletjes.  Er is een herkenbaar dagritme en toch is geen dag hetzelfde!

Samenwerking	met	ouders
Samen werken we aan de ontwikkeling van uw peuter. Pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk om een goed contact 

met u te hebben en om informatie uit te wisselen. Het is voor u belangrijk om te weten wat uw peuter in de peuterspeelzaal leert 

en hoe u uw kind thuis het beste kunt ondersteunen. De pedagogisch medewerkers vinden het belangrijk van u te weten wat 

u verwacht  en hoe het thuis met uw peuter gaat. In de peuterspeelzaal gebruiken we vooral de momenten bij het brengen en 

ophalen van uw kind voor het uitwisselen van deze informatie.

Alle peuterspeelzalen organiseren regelmatig ouderbijeenkomsten over onderwerpen die betrekking hebben op opvoeding en 

ontwikkeling. Wij nodigen u van harte uit om actief betrokken te zijn bij de activiteiten en het programma van uw kind.


