Achtergrond informatie VVE-Thuis (Voor- en Vroegschoolse Educatie)
De algemene doelstelling van VVE thuis is het vergroten van de onderwijskansen. Daarnaast is het
vergroten van de taalvaardigheid ook een doel van VVE thuis. Het programma wordt zowel op de
peuterspeelzaal als op de basisschool gevolgd. VVE thuis is er op gericht de ontwikkeling van
kinderen met hun ouders te stimuleren door ze te helpen een ondersteunend klimaat te creëren.
Ouders leren een omgeving te creëren waarin het kind kan ontdekken en spelen. Ze worden tijdens
de bijeenkomsten geïnformeerd over wat ze met hun kind kunnen doen om hem of haar te
stimuleren, maar ook over het hoe ze met hun kind kunnen omgaan om een ( meer) optimale
ontwikkeling mogelijk te maken. Tijdens de bijeenkomsten kunnen ouders eigen ervaringen en
ideeën ook onderling delen.
De ontwikkelingsgebieden zijn:
•
•
•
•

Taalontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het accent ligt op de denk-taal ontwikkeling, er is veel aandacht voor het vergroten van de
woordenschat. Ouders krijgen voorbeelden van activiteiten aangeboden die ze regelmatig samen
met hun kind kunnen doen zowel binnen als buitenshuis.
Voorbeelden voor thuis:
•
•
•
•
•
•

Knutselen
Voorlezen
Zingen
Taalspelletjes
Helpen bij karweitjes
Samen naar kleuterprogramma’s kijken.

Voorbeelden voor buitenshuis:
•
•
•
•
•

Wandelen
Fietsen
Zwemmen
Naar de speeltuin gaan
Naar de kinderboerderij of dierentuin

De activiteiten staan in themaboekjes, die corresponderen met de thema’s die in de klas aan bod
komen. Elke ouder krijgt een themaboekje mee naar huis en in dit themaboekje staan handreikingen,
hoe met het kind thuis te werken. De begeleiding van de ouders vindt plaats tijdens de
ouderbijeenkomsten op school. Ze worden uitgevoerd door juffrouw Vivian.
Op ISY zetten we een bericht wanneer er een VVE-Thuis bijeenkomst is. In de kleutergang hangt dan
een lijst waarop u zich kunt opgeven voor de bijeenkomst.
De bijeenkomsten vinden meteen na school plaats van 15:35 - 17:00 uur. De kinderen waarvan de
ouders geen oppas hebben kunnen regelen, mogen op school blijven. Er is toezicht geregeld.

