Aan alle ouders van KindeRdam

datum
12-2-2018

betreft
Extra Spelen en Leren

Beste ouders,
Hét opstapje naar de basisschool
Al spelend leren peuters erg veel op een voorschoolse voorziening als het kinderdagverblijf en de
peuterspeelgroep. Ze leren van elkaar, van de voorleesverhalen, de gesprekjes in de groep, de
activiteiten die ze doen en nog veel meer. KindeRdam werkt hierin nauw samen met basisscholen.
Ons programma en de manier van werken sluit nauw aan bij groep 1 en groep 2. Dit maakt de
overgang naar de basisschool makkelijker voor je kind.
Gratis Extra uren voor Spelen en Leren
Sommige kinderen kunnen een extra steuntje in hun ontwikkeling gebruiken. Bijvoorbeeld als er een
taalachterstand is. Deze kinderen hebben vanaf 2,5 jaar recht op Extra Spelen en Leren, te weten
vijf uur op het kinderdagverblijf of zes uur op een peuterspeelgroep. Deze uren worden betaald
door de Gemeente Rotterdam en zijn dus gratis.
Voorwaarden voor Extra Spelen en Leren
Maakt u gebruik van het kinderdagverblijf of een peuterspeelgroep en wilt u weten of uw kind in
aanmerking komt voor Extra Spelen en Leren? Dit zijn de voorwaarden:


de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, heeft de volgende opleiding: mbo 1, lbo/vbo,
praktijkonderwijs, vmbo basis of kader of lager;



bij de peuter thuis wordt een andere taal gesproken dan het Nederlands én het
opleidingsniveau van de ouder die de meeste zorgtaken uitvoert, is lager dan mbo 4;



de peuter heeft achterstand. Deze is geconstateerd door de jeugdarts tijdens het consult
van 14 en 24 maanden of later, of door de voorschoolse voorziening bij observatie binnen
drie maanden na plaatsing of later. Hierbij gaat het om een achterstand ten opzichte van
leeftijdsgenoten op SLO doelen = Nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

Wil je meer weten? Via het stappenplan op de volgende pagina kun je zien of je kind in aanmerking
komt voor Extra Spelen en Leren. Denk je dat je kind hier recht op heeft, bespreek dit dan op het
Consultatiebureau van het CJG.
Met vriendelijke groet,
KindeRdam
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Doelgroepindicatie ‘Extra spelen en leren’
Is het opleidingsniveau van deze
ouder lager dan de startkwalificatie?
(Dus opleiding is: mbo 1, lbo/vbo,
praktijkonderwijs, vmbo basis
of kader, of lager)

Jeugdverpleegkundige
bij consult
peuter 14 maanden

Wie is de ouder die met de
dagelijkse zorg is belast?
Dit is de ouder die de meeste
zorgtaken uitvoert.

JA

NEE

Wordt thuis een andere taal
gesproken dan Nederlands?

NEE

Start

Jeugdarts bij consult
peuter 24 maanden

Indicatie voor
‘Extra spelen en leren’
Eerste 2 dagdelen moet de ouder betalen.
Het 3e en 4e dagdeel betaalt de gemeente.

NEE

JA

Geen
doelgroepindicatie

Is het opleidingsniveau van de ouder die de
meeste zorgtaken uitvoert mbo 4 of lager?

Is de peuter bij het 14 maanden
consult verschenen?

Geen doelgroepindicatie. De jeugdarts
ziet de peuter weer bij 24 maanden

NEE

JA
JA
Zijn er zorgen over
achterstand bij het kind?

NEE

Verzoek van vve instelling
om herindicatie via ‘Extra
spelen en leren’ formulier.
Extra consult peuter
bij Jeugdarts

JA

Worden deze zorgen
onderbouwd met Van Wiechen
Bitsea of ETM? En evt Lexilijst?

JA

Is het extra 3e en 4e
dagdeel vve de
oplossing voor het inlopen
van de achterstand
van het kind?

JA

NEE

Geen
doelgroepindicatie

Geen
doelgroepindicatie

De vve instelling observeert het kind
iedere 3 maanden / halfjaar op de SLO
doelen en leeftijdsadequaat gedrag.

Verwijs het kind naar een hulpverlener

NEE

Geen
doelgroepindicatie
Verwijs het kind naar een hulpverlener
en/of
Bij kindfactoren: verwijs het kind
naar een Plus opvang
en/of
Bij omgevingsfactoren verwijs het kind
naar SMI regeling

Jeugdarts bekijkt of er nog andere
zorg nodig is voor de peuter.
Arts overlegt met
vve instelling bij verschil
van inzicht.

