Extra peuteropvang voor kinderen
met een taalachterstand
Voor een kind is het belangrijk om mee
te kunnen doen met leeftijdsgenootjes.
Ieder kind leert in zijn of haar eigen tempo,
maar soms kunnen kinderen hier een beetje
hulp bij gebruiken. Deze hulp kunnen
kinderen krijgen als ze extra naar de
Peuteropvang gaan. Hierdoor lopen ze
minder achterstand op en kunnen ze beter
van start wanneer ze naar de basisschool
gaan. Dit is belangrijk voor de toekomst
van uw kind. Daarom zorgt de gemeente
ervoor dat uw kind een aantal uur extra
gratis naar de Peuteropvang kan.

Wat houdt deze extra
peuteropvang in?
Kinderen kunnen vanaf 2 jaar en 3 maanden, totdat
zij naar de basisschool gaan, een aantal uur extra
naar de peuteropvang. Naast de twee standaard
dagdelen die een kind naar de peuteropvang gaat,
biedt de gemeente voor deze kinderen gratis drie
extra ochtenden of middagen aan. Hierdoor kunnen

kinderen op een speelse en leuke manier, samen
met andere kinderen, aan hun woordenschat en
taalgebruik werken. Dit noemen we: Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE).
Ook zijn er voor u als ouder een aantal bijeenkomsten
per jaar. Op die avonden worden de thema’s
besproken waar de kinderen op de opvang mee
bezig zijn. U bespreekt wat uw kind leert op de
peuteropvang en u krijgt tips om thuis samen met
uw kind te kunnen oefenen.

Hoe werkt het?
Als ouder gaat u regelmatig naar het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin.
Tijdens deze bezoeken wordt de ontwikkeling van
uw kind gemeten en gevolgd. Er wordt ook naar de
spraak- en taalontwikkeling gekeken. Als blijkt dat
het voor uw kind belangrijk is om extra te oefenen
met taal en spraak, dan geven zij u een verwijsbrief
mee. Met deze brief kunt u uw kind inschrijven bij
een peuteropvang-organisatie met Voor- en
Vroegschoolse Educatie (VVE). In Hellevoetsluis
is dit de Kinderkoepel.

Kijk ook of u recht heeft op
Kinderopvangtoeslag op
www.belastingdienst.nl

Peuteropvang

mijn/ons inkomen is
tot 120% van de
bijstandsnorm

de opvang is voor mij
gratis

mijn/ons inkomen is
hoger dan 120% van de
bijstandsnorm

ik betaal een eigen
bijdrage

Heb ik recht op
gratis peuteropvang?
Heeft u een laag inkomen of komt u moeilijk rond?
Dan kunt u snel en gemakkelijk nakijken of u
recht heeft op gratis peuteropvang. Ga naar
www.hellevoetsluis.nl/bur en beantwoord hier
(anoniem) een aantal vragen. Het programma

1e en 2e dagdeel

of www.hellevoetsluis.nl
Kinderkoepel: 0181-325049
of www.kinderkoepel.nl
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3e, 4e en 5e dagdeel

Uw ouderbijdrage

Contactgegevens
WIZ-loket: 14 0181

ik kan mijn peuter
aanmelden via
de Kinderkoepel

berekent daarna of u recht heeft op gratis
peuteropvang. Als dit zo is, dan kun u direct
een aanvraag indienen.
Als u geen recht heeft op gratis peuteropvang,
dan betaalt u een eigen bijdrage voor het eerste
en tweede dagdeel. De gemeente betaalt altijd
het derde, vierde en vijfde dagdeel.

Heeft u hulp nodig?

Langskomen op het gemeentehuis
of bellen mag natuurlijk ook.

ik kan mijn peuter
aanmelden via het WIZ-loket
van de gemeente

gemeente
Kinderopvangtoeslag
of bijdrage gemeente

