Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
SKD Kinderopvang werkt met het gecertificeerde taalprogramma Piramide en observatie en
volg methode KIJK! niet alleen in het kader van het bestrijden van taalachterstand, maar ook
ter bevordering van de taalontwikkeling als basis voor de algemene ontwikkeling.
Dit gecertificeerde VE- programma wordt dagelijks aangeboden door hiervoor speciaal
geschoold pedagogisch medewerker aan alle kinderen in de leeftijd van 24 maanden tot 7 jaar
op alle de drie locaties van SKD Kinderopvang, te weten: kindercentrum de Bloesemboom,
Sasboutstraat 3 te Delft, kinderdagverblijf de Kindertuin, Pijperring 1a te Delft en
kindercentrum de Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, te Delft.

Taalprogramma Piramide:
Bij SKD Kinderopvang wordt de Piramide methode als een centrumgericht programma
aangeboden. Met als doel de kinderen een betere start in het basisonderwijs te geven om zo
onderwijsachterstanden te voorkomen. Hoe eerder met het terugdringen van
onderwijsachterstanden wordt gestart, hoe beter de kansen voor het kind zijn. Daarom zien
wij graag meer peuters deelnemen aan dit programma ongeacht of zij wel en/of niet een VE
indicatie hebben.
Het jaar programma betreft 9 thema’s verdeelt over een aantal weken met een wisselweek
ertussen. Er wordt gewerkt met de door Piramide aanbevolen boeken en materialen op basis
van een dagprogramma.
De beroepskrachten van SKD Kinderopvang geven kinderen alle kans om te spelen. Ze
lokken spel uit door materialen, speelgoed en inrichting van de binnen en buitenruimtes. Er is
gelegenheid voor bewegingsspel, fantasiespel, speel- leerspelletjes, exploratief spel en
constructiespel. Vrij spel is opgenomen in de dagindeling, waarbij het belangrijk is dat
kinderen een vrije keuze hebben in hun persoonlijke dagindeling.
Bij de thema’s worden spelhoeken en spelsituaties gecreëerd, waarbij kinderen spelenderwijs
leren hoe de echte wereld eruitziet. Indien mogelijk gaan we ook die “echte” wereld in, in het
kader van een thema. Kinderen worden begeleid in hoe er gespeeld kan worden. Het
ontwikkelingsniveau van het spelen wordt geobserveerd en daar wordt het aanbod op
aangepast. VE kinderen worden extra begeleid en uitgenodigd om mee te spelen. Spelen is
een leidende activiteit waarin gewerkt wordt aan de brede ontwikkeling. De onderwerpen van
de thema’s zijn de leidraad voor de spelsituaties.
De pedagogisch medewerkers voeren in elk thema een aantal activiteiten uit. Met deze
activiteiten werken ze aan:
• Doelen op het gebied van de spraak- en taalontwikkeling;
• Doelen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling;
• Doelen op het gebied van de motorische en zintuiglijke ontwikkeling;
• Rekenprikkels om de ontluikende rekenvaardigheid te stimuleren.

Observatie-en volg methode KIJK!:
Met het inzetten van observatie en volg methode KIJK! wordt er op een systematische wijze
informatie over de totale ontwikkeling van het kind verzameld. Op basis van deze informatie
wordt er op de individuele mogelijkheden en op groepsmogelijkheden geanticipeerd. KIJK!
methode sluit goed aan bij het VE-programma Piramide. Het KIJK! observatie instrument
wordt 1 keer per jaar met de ouders besproken. Zij geven toestemming tot overdracht naar de
basisschool. Het registratieformulier wordt als het kind 3 jaar en 9 maanden is overgedragen
aan de basisschool. Dit is zo vaak mogelijk een warme overdracht. Zeker bij VE-kinderen zal
er een warme overdracht plaatsvinden met de leerkracht waar het kind in de klas komt of met
de IB-er van de betreffende basisschool.
Ouderbetrokkenheid:
SKD Kinderopvang heeft de ouderbetrokkenheid hoog in het vaandel. Het ouderbeleid is bij
SKD-kinderopvang een onderdeel van het Visiedocument en het Pedagogisch werkplan per
locatie. Het is opgesteld conform de wettelijke kaders voor ouderparticipatie binnen de
kinderopvangbranche. Iedere locatie beschikt over een Oudercommissie. De GGD houdt
toezicht of de oudercommissie conform wet- en regelgeving haar taken kan uitoefenen.
Afwijkende regels tijdens Corona-periode
Volgens corona protocol is de reguliere jaarplanning met betrekking tot de
ouderbetrokkenheid voor het jaar 2020 aangepast. Dit betekend dat de fysieke
ouderbijeenkomsten vervangen zijn met contacten op afstand. Dit gebeurt door middel van
email, telefonisch, per post en/of videobellen.
In verband met de corona zijn de regulieren haal- en brengtijden verkort en ter aanvulling
worden de ouders en de kinderen gebeld. Dit moment wordt gebruikt om de VE ouders te
wijzen op het actuele thema en eventuele aanvullende tips. Ook zijn er diverse thema
enveloppen naar kinderen gestuurd met daarin relevante speel-en leer materialen. Hierin is
uitleg gegeven over het Piramide programma en hoe ouders thuis zelf verder aan de slag
kunnen gaan met dit taalontwikkelingsprogramma. De ouders van VE kinderen worden aan
het begin van elk nieuw thema per brief geïnformeerd om hen het doel van het thema uit te
leggen en tips te geven hoe ze er thuis aan kunnen werken. Ouders kunnen ten alle tijden
informatie vinden op onze website en sociaal media. Om een gezond en veilig leef- en
speelklimaat te creëren, is een goede afstemming met de ouders/verzorgers van groot belang.
Dit gebeurt onder andere door de participatie van de oudercommissie. Ouders krijgen
informatie over de ontwikkeling en bij het laatste gesprek geven ouders toestemming om dit
over te dragen aan school. In de hal is een thematafel aanwezig. Hierop worden boeken,
praatplaat geplaatst. Foto’s en knutsel ’s worden opgehangen van de activiteiten, die
aansluiten op het thema.
Tijdens de Corona maatregelen worden de gesprekken via videobellen gedaan. De
toestemming van ouders tot (warme) overdracht naar de basisschool is verplicht.

De GGD houdt toezicht of de oudercommissie conform wet- en regelgeving haar taken kan
uitoefenen. I.v.m. Corona maatregelen worden de ouders met name via e-mail en of
telefonisch op de hoogte gehouden van de VE activiteiten.
Extra aandacht is besteed aan het interactief voorlezen. In het najaar van 2019 heeft er nog
een ouderbijeenkomst plaats gevonden. Ieder jaar wordt er een ouderplan VE gemaakt. Het
doel is zoveel mogelijk ouders te bereiken.
Ter bevordering van de communicatie m.b.t. invoering van het VE-programma worden
regelmatig Nieuwsbrieven uitgegeven. Het VE- traject wordt ruim besproken in de locatie
magazines en er worden aanpassingen gedaan op de website en overige social media.
Doorgaande lijn:
SKD Kinderopvang investeert graag en bewust in deskundigheidsbevordering van haar
medewerkers en zorgt voor een hoog en doelmatig pedagogisch kwalitatief handelen.
Deskundigheidsbevordering verloopt volgens het opleidingsplan.
SKD Kinderopvang zet in op de pedagogische kwaliteit, waarin implementatie van o.a. een
doelgericht systeem van het VE-traject, met verschillende activiteiten, projecten en pilots een
belangrijke rol gaat spelen. Hiermee meent SKD Kinderopvang een toegevoegde waarde aan
het opbrengstgericht werken te geven met als doel een doorgaande leerlijn en inzicht in de
(leer)ontwikkeling van kinderen te vergroten.
De hbo’er als coach is met regelmaat aanwezig op één of meerdere vve-groepen om de
pedagogisch medewerkers te begeleiden bij het realiseren van een vve aanbod met een hoge
kwaliteit. De coach draagt met name indirect bij aan de vve-kwaliteit op de groepen, door de
pedagogisch medewerkers te motiveren en te faciliteren. De coach stelt de pedagogisch
medewerkers in staat om kwaliteitswinst te boeken op aspecten als opbrengstgericht werken
en het werken met ouders. De functie pedagogisch coach wordt gezien als een aansprakelijke
functie, waarbij aanbod van goede scholing en begeleiding noodzakelijk is. De coach zal
worden opgeleid als een intern VE trainer om pedagogisch medewerkers VE piramide
training aan te bieden en te certificeren. De Coach speelt ook een rol in het onderhouden van
externe en interne contacten, bijvoorbeeld richting scholen, onderbouw coördinator en VEcoördinator. Er vindt minimaal 2x per jaar afstemming plaats tussen de VE coördinator, de
hbo-coach, vve pedagogisch medewerkers en de leidinggevende. De week en jaarplanning en
de inhoud van de thema’s worden besproken/geëvalueerd.
Interne en externe Zorgstructuur:
Een VE indicatie wordt vastgesteld door het JGZ, zij zullen tevens de ouders informeren over
de mogelijkheden van het VE-traject. SKD Kinderopvang informeert de ouders over de
inhoud van het VE-traject en de minimaal af te nemen dagdelen. Vervolgens stuurt het JGZ
een indicatieformulier naar SKD Kinderopvang, waarmee de aanvraag wordt geregeld. 4x per
jaar vindt er overleg plaats met het JGZ. Tijdens dit overleg worden a.d.h.v. alle
observatiegegevens de ontwikkelingen van de VE-kinderen besproken.

SKD-kinderopvang werkt samen met de OAB-scholen, o.a. Mgr. Bekkerschool, Rembrandt
basisschool en basisschool het Mozaïek, speciaal onderwijs Maurice Maeterlinckschool, JGZ,
DOK en overige externe en interne partners.
Er vinden regelmatig telefonisch overleggen plaats om de samenwerking te optimaliseren.
SKD-kinderopvang werkt met een warme overdracht naar de basisschool. Het is belangrijk
een zo compleet mogelijk beeld te hebben van het desbetreffende kind. Als ouders
toestemming geven wordt deze warme overdracht met de inhoud van de laatste KIJK
observatie meegegeven aan de desbetreffende basisschool. Waar nodig vindt een overleg
plaats vinden tussen pedagogisch coach/ pedagogisch medewerker en de school.
Gesubsidieerde VE programma bij SKD Kinderopvang
Bij SKD Kinderopvang wordt sinds 2014 met het taalprogramma Piramide en observatie -en
volg methode KIJK! gewerkt. Het taalprogramma is breed ingezet en wordt dagelijks
aangeboden aan alle kinderen op zowel de dagopvang als de BSO ter bevordering van de
algemene ontwikkeling en taalverrijking.
Daar de harmonisatie van de Wet Kinderopvang geen verschil meer maakt in het financieren
van de VE kindplaats, kunnen de kinderen van 2 tot 4 jaar met een VE verwijzing ook bij de
dagopvang (kinderdagverblijf) voor de peuteropvang terecht. Kinderen met een VE
verwijzing kunnen een VE programma volgen voor 16 uur per week verdeeld over 3
dagdelen. Met ingang van 2019 biedt SKD Kinderopvang aan deze groep, gedurende 40
schoolweken uitsluitend in de ochtend, het taalprogramma Piramide gericht aan. Op deze
dagdelen voldoet SKD Kinderopvang aan alle wettelijke en kwalitatieve eisen zoals
vastgesteld in de subsidie beleidsregel omtrent peuteropvang en VE van de gemeente Delft.
➢ Om aan dit programma deel te kunnen nemen is een VE verwijzing van het CJG
(consultatiebureau) nodig
➢ U kunt bij een van de onderstaande SKD Kinderopvanglocaties terecht:
• KDV De Kindertuin, Pijperring 1a, 2625 EC Delft, 015-257 88 86
• KC De Bloesemboom, Sasboutstraat 3, 2614 CN Delft, 015-213 24 42
• KC De Vlinderstruik, Lodewijk van Deysselhof 165, 2624 WP Delft, 015-364 78
95
➢ Voor verdere informatie en contact verwijzen we u naar:
• www.skdkinderopvang.nl
• info@skdkinderopvang.nl
• Tel: 06-83395376

