Goed voorbereid naar de basisschool
Inleiding
Dagelijks komen op onze kinderopvang- en peuterwerk locaties duizenden peuters. Samen
ontdekken we de wereld en geven we vorm aan hun ontwikkeling. Dit gaat spelenderwijs, op alle
momenten van de dag. Wij maken hierbij altijd gebruik van landelijk erkende methodieken. Zo zijn
we in de regio een belangrijke partner in het bereiken van kinderen in de periode voordat zij naar
school gaan. In deze factsheet geven we een beeld van wat wij in de praktijk doen op het gebied
van de ontwikkeling van peuters.

Ontwikkelingsstimulering voor alle kinderen
In opdracht van gemeenten voeren we programma’s van voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
uit voor kinderen die hier een indicatie voor hebben. Omdat iedere gemeente andere eisen stelt,
zijn wij gekwalificeerd voor verschillende VVE-programma’s.
De VVE-kinderopvanglocaties werken met Kaleidoscoop. De uitvoering van dit programma is
door de onderwijsinspectie als ‘zeer goed’ betiteld.
Omdat we ontwikkelingsstimulering en het voorbereiden op de basisschool zo belangrijk vinden,
wordt voor alle kinderen, dus ook die zonder VVE-indicatie, gewerkt met de methode Uk & Puk.
Dit betekent dat op al onze locaties in de dag structuur en in onze activiteiten stimulering van de
brede ontwikkeling verweven zit. Zo dragen wij bij aan de ontwikkeling van de cognitieve,
motorische en sociaal-emotionele vaardigheden. Het programma is afgestemd op de specifieke
leeftijd en ontwikkelingsfase van de kinderen. En omdat kinderen niet pas vanaf de peuterleeftijd
leren, starten wij al in de babygroepen met Uk & Puk!
Wij vertellen graag meer over Uk & Puk en hoe u hier thuis ook mee aan de slag kan op onze
website.

Onze visie
Peuters zijn halve of hele dagen bij ons. Soms komen ze in de kinderopvang in verticale groepen,
met kinderen van 0 tot 4 jaar, waaronder vaak hun broertje of zusje. Soms komen ze in
horizontale groepen: peuters met elkaar. Andere peuters komen naar één van onze
peuterwerklocaties. Wij geloven niet in dat de ene vorm van opvang en spelend leren beter dan
de andere. Wij geloven in een vorm die aansluit bij het kind en de behoefte of mogelijkheden van
ouders. Daarbij zijn wij van mening dat een diverse samenstelling van een groep, kinderen rijker
maakt en nog beter voorbereidt op de toekomst. Het spreekt voor zich dat wij dus geen voorkeur
hebben voorkinderopvang enerzijds of peuterwerk anderzijds: in alle gevallen staat het stimuleren
van de ontwikkeling van het kind in een plezierige en veilige omgeving centraal.

Sociale context
Onderdeel van onze programma’s is de communicatie en samenwerking met ouders. Samen
vormen wij immers een belangrijke sociale context voor de ontwikkeling van onze peuters.
Minstens twee keer per jaar gaan wij in gesprek met ouders over de ontwikkeling van hun kind
aan de hand van onze observaties. Wanneer we bijzonderheden zien in de ontwikkeling van een
peuter bespreken we dit. Indien nodig kunnen we samen snel schakelen met onze
samenwerkingspartners zoals het consultatiebureau, logopedisten, kinderfysiotherapeuten, het
CJG of integrale vroeghulp.
Daarnaast organiseren wij dat ouders ook thuis kunnen aansluiten bij de thema’s die binnen de
opvang op het programma staan. En omdat onze locaties stevig in de wijk staan, werken onze
medewerkers graag samen met andere partijen uit de wijk om de kinderen een kleurrijk
programma aan te bieden. Zo werken we op veel plekken samen met de basisscholen in de
omgeving en gaan de peuters op bezoek bij de bejaarden in hun wijk. In samenwerking met
sportverenigingen, danspedagogen en yoga- en muziekdocenten wordt gezorgd voor een
muziek- en bewegingsaanbod.

Aansluiting basisonderwijs op weg naar het integraal kindcentrum
Uiteindelijk volgt de overgang naar de basisschool. Na alle voorbereidingen hiertoe, besteden wij
extra aandacht aan de overdracht van onze kinderen naar de basisschool. Voor alle kinderen
vullen we het lokale overdrachtsformulier naar de basisschool in. Indien nodig dragen we de
kinderen ‘warm’ over door de basisschool een mondelinge toelichting te geven op de schriftelijke
overdracht.
Door de overdracht en onze programma’s hebben we de doorgaande leerlijn van peuterwerk en
de kinderopvang naar basisonderwijs geborgd. We geven de doorgaande lijn verder vorm door
de samenwerking met partners binnen de brede scholen; we hebben geïntegreerde groepen van
onze kinderopvang samen met peuterwerk of hebben samen met een basisschool een
combinatie-functionaris in dienst.

Onze kwalificaties
In alle gevallen hechten wij groot belang aan kwaliteit. Niet alleen zijn wij gekwalificeerd voor
onze ontwikkelingsprogramma’s. Onze organisatie is eveneens HKZ-gecertificeerd. HKZ is een
kwaliteitssysteem voor de sector Zorg & Welzijn. Hiermee hebben ouders en gemeentes de
garantie voor kwaliteit. De Skar Groep maakt daarnaast deel uit van KINDwijzer: een landelijk
netwerk van 16 kwaliteitskinderopvangorganisaties.
Benader ons gerust voor meer informatie of voor een gesprek over samenwerking! Wij
staan u graag te woord.
Wat heeft de GGD tijdens de inspectie gezien?
Kinderen van 'De Maantjes' en 'De Zonnetjes' mochten meedoen aan peutergym. Hiervoor
hadden pedagogisch medewerkers en kinderen van 'De Maantjes' een parcours uitgezet van
gym-kussens, een poortje, rotsjes en hoepels. De kinderen genoten zichtbaar van deze
peuter-gymnastiek. In een andere groep werd geknutseld en gekleurd in het teken van de
kermis die binnenkort naar Huissen zou komen. Later werd er nog buiten gespeeld. Een
gevarieerd spelaanbod dus (Inspectierapport, KDV de Toverbal, 2013)
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