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Geef uw kind een goede start in 
Lingewaard 
Peuteropvang en Voorschoolse 
Educatie

Stimuleren van de ontwikkeling van kinderen tussen 2 en 4 jaar

Gemeente Lingewaard
Kinkelenburglaan 6
6681 BJ Bemmel
026 326 01 11
gemeente@lingewaard.nl

Peuters die spelen leren voor later
Wat is kinderopvang?
Dagopvang is voor kinderen van 0-4 jaar die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan 
hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf of IKC) of gastouder. 
Staat het kindercentrum of de gastouder geregistreerd in het Landelijk Register 
Kinderopvang? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. 

Wat is peuteropvang?
Peuteropvang is een basisvoorziening op een kinderdagverblijf voor kinderen van 2 tot 4 
jaar, waar speelgelegenheid wordt geboden gedurende een aantal dagdelen per week met als 
doel de ontwikkeling van deze kinderen te bevorderen en hen samen te laten spelen.

Wat is voorschoolse educatie?
Voorschoolse educatie is erop gericht ontwikkelingsachterstanden bij kinderen op een 
kinderdagverblijf in de leeftijd van 2 tot 4 jaar te voorkomen of te verminderen door middel 
van educatieve programma’s.

Informatie 
• Kinderopvang bij u in de buurt: www.landelijkregisterkinderopvang.nl 
• Consultatiebureaus Jeugdgezondheidszorg: www.vggm.nl 
• Kinderopvang SKAR: www.skar.nl  klantcontact@skar.nl of 0900 23 57 527
• Kinderopvang de Linge: www.delinge.nl kinderopvang@delinge.nl of 026 317 99 33
• Kinderopvang Zonnekinderen: www.zonnekinderen.nl info@zonnekinderen.nl 
 of 0316 340079



Als ouders in aanmerking komen voor 
kinderopvangtoeslag, zullen zij deze moeten 
aanvragen. De hoofdkantoren kunnen helpen 
bij deze aanvraag. Afhankelijk van het recht op 
kinderopvangtoeslag en uw inkomen betaalt 
de gemeente mee aan de opvang van uw kind.

Voorschoolse educatie
Voor kinderen tussen 2 en 4 jaar die extra 
aandacht kunnen gebruiken bij hun (taal)
ontwikkeling is het erg belangrijk om naar 
een voorschoolse voorziening te gaan. In 
Lingewaard zijn er veel locaties die deze 
extra aandacht en begeleiding kunnen 
geven aan uw peuter.

Voor alle kinderen is het belangrijk dat  
zij spelenderwijs kunnen leren. Zelfs zo  
belangrijk dat kinderen van 2-4 jaar, die 
meer speeltijd/leertijd nodig hebben deze 
kans ook krijgen. Samen met het consulta-
tiebureau en ouders wordt gekeken of een 
kind hiervoor in aanmerking komen. De
ouders zullen vervolgens intensief worden 
betrokken bij de ontwikkeling van hun 
kind op de voorschoolse voorziening. 
In Lingewaard zijn er veel locaties die deze 
extra aandacht en begeleiding kunnen 
geven aan uw peuter.

Kan mijn kind in aanmerking komen voor 
extra begeleiding?
Peuters die in aanmerking komen voor 
voorschoolse educatie zijn alle twee- en 
driejarige kinderen woonachtig in de 
gemeente Lingewaard, die een indicatie/

verwijzing hebben gekregen van het 
consultatiebureau:
•  op basis van een gesignaleerde taalont-

wikkelingsachterstand of een hoog risico 
daarop;

•  op basis van een gesignaleerde ontwik-
kelingsachterstand en overige gezins-
problematiek (waardoor de ontwikkeling 
van een kind wordt bedreigd).

Het consultatiebureau kan u vertellen op 
welke locaties u terecht kunt.

Betrokkenheid van ouders bij 
voorschoolse educatie
Afhankelijk van uw inkomen betaalt de 
gemeente mee voor de extra begeleiding 
van uw kind. U bent als ouders onmisbaar 
om de taal- en/of ontwikkelingsachterstand 
bij uw kind aan te pakken! Van u wordt 
verwacht dat u samen met uw kind activi-
teiten uitvoert, zowel thuis als op de 
opvanglocatie. Kinderopvangorganisaties 
stimuleren ouderbetrokkenheid en onder-
steunen ouders hierbij. 

Peuteropvang: leuk en leerzaam!
Het bezoeken van een voorschoolse voorziening (kinderdagverblijf of 
peuteropvang ) is belangrijk voor uw kind. Uw kind leert er veel. 

De pedagogisch medewerkers werken met 
speciale programma’s en stimuleren uw 
kind in zijn of haar ontwikkeling.
•  Uw kind leert van alles over zichzelf en 

de wereld om hem heen
•  Uw kind leert samenspelen met andere 

kinderen. Uw kind leert van andere 
kinderen en andere kinderen leren van 
uw kind

•  Uw kind leert taal beter begrijpen en 
gebruiken

•  Uw kind leert denken en doen
•  Uw kind leert binnen en buiten te spelen 

met allerlei materialen en voorwerpen
•  Er is veel aandacht voor veiligheid, 

zelfvertrouwen en zelfstandigheid 

Leren gebeurt spelenderwijs 
Al dat leren gebeurt spelenderwijs en in een 
prettige omgeving. Kinderen onderzoeken de 
wereld door te spelen. Ze oefenen in kijken, 
praten, luisteren, bewegen, denken, samen-
werken, problemen oplossen en omgaan met 
regels.

Voor alle kinderen is het goed om naar de 
peuteropvang te gaan. De pedagogisch 
medewerkers kijken heel goed naar uw kind en 
stemmen daar hun begeleiding op af. Zij 
spreken met u over de ontwikkeling van uw 
kind. De pedagogisch medewerkers zijn hier 
speciaal voor opgeleid.
U kunt een afspraak maken om te komen 
kijken op een locatie in uw buurt. Daarna kunt 
u uw kind aanmelden bij het hoofdkantoor 
van de instelling. 
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