VVE locatie: de Dorpsschool, Rythmeen en Looschool miv 1 januari 2016
Optimale ontwikkeling voor alle kinderen
De basisscholen in Bathmen en DOK13 willen een hoge kwaliteit bereiken in de
voorschoolse voorziening en groepen 1 en 2 in het basisonderwijs: optimale
ontwikkeling voor alle kinderen.
Het is de bedoeling dat alle kinderen op 2 jarige leeftijd starten in een
peuterspeelzaal met deze hoge basis kwaliteit. De hoge basiskwaliteit is ontleend
aan het VVE inspectiekader.
90% van de kinderen ontwikkelt zich hiermee optimaal. Een klein percentage van de
kinderen heeft extra ondersteuning nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Deze kinderen hebben aanvullende begeleiding nodig vanuit het Kenniscentrum,
MEE of een andere organisatie. Deze expertise komt naar kind en medewerker –
voorschoolse voorziening- toe.
Door opname van de drie peuterspeelzalen als VVE locatie in het Landelijk Register
voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) wordt de lat van de geboden
basiskwaliteit voor alle kinderen in Bathmen op een hoger niveau gelegd.
Voor de peuterspeelzalen betekent dit het volgende:
 Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige kwalificatie op het
gebied van VVE;
 Het gebruik van een door het NJI goedgekeurde methode;
 De aanwezigheid van een scholings-/opleidingsplan van de beroepskrachten;
 Het aantal uren dat er VVE wordt aangeboden.
Momenteel wordt gewerkt aan het verder uitbouwen van de doorgaande lijn van
2-6 jaar, een drempelloze entree in het basisonderwijs en onderbouwteams 2-6
jaar. Bovendien wordt nog deze maand gestart met het ontwikkelen van een
ondersteuningsstructuur die naadloos aansluit bij de ondersteuningsstructuur
Passend onderwijs.
Om deze ambities te kunnen vormgeven is DOK13 in samenwerking met onderwijs
in 2014 gestart met permanente educatie van de pedagogisch medewerkers.
Inmiddels beschikken medewerkers over VVE in de Kinderopvang en het 3F
taalniveau. Ook zal, al dan niet samen met leerkrachten, worden deelgenomen aan
de bijscholing zoals door Sine Limite aangeboden.
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