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Kind in
Zeeuws-Vlaanderen 
de beste plek om op te groeien

Zomeraanbod peutergroep voor 
kinderen met een taalachterstand

3 dagdelen per week

Gericht op 
taalontwikkeling

Extra aanbod 
deze zomer

Op eigen 
kinderopvang of een 
locatie in de buurt

Volledig gratis

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl
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Kind in
Zeeuws-Vlaanderen 
de beste plek om op te groeien

Zomeraanbod peutergroep voor 
kinderen met taalachterstand (VVE-indicatie)
Helaas hebben door de coronacrisis peuters in de regio Zeeuws-Vlaanderen 
in de periode van 16 maart tot 11 mei geen gebruik kunnen maken van de 
peuteropvang / programma voorschoolse educatie (VVE). Dit geldt ook voor 
peuters met een risico op onderwijsachterstand: deze peuters hebben een 
VVE-indicatie. Speciaal voor deze VVE-peuters wordt een Zomer-VVE 
aangeboden. Tijdens de schoolvakantie krijgen deze peuters 3 weken VVE 
aangeboden voor 3 dagdelen per week, zonder kosten. De gemeenten 
Terneuzen, Hulst en Sluis slaan de handen ineen met Zeeuws-Vlaamse 
kinderopvanglocaties om deze Zomer-VVE mogelijk te maken.

Hoe en wanneer?
•  Peuters die in aanmerking komen voor VVE krijgen tijdens de schoolvakantie 
 in de periode 13 juli tot en met 14 augustus 3 weken VVE aangeboden voor 
 3 dagdelen per week (4 uur per dagdeel)
•  Er zijn voor ouders geen kosten verbonden aan de Zomer-VVE
• Het VVE aanbod vindt plaats op de eigen kinderopvanglocatie of op een 
 locatie dichtbij als de eigen locatie gesloten is
•  Invulling van de dagen gebeurt in overleg tussen de ouders en de eigen 
  kinderopvanglocatie

Voor wie?
•  Het aanbod geldt voor peuters die op 1 juli 2- 4 jaar zijn en een VVE indicatie 
  hebben
•  Ook peuters die in de periode van 1 april tot 1 juli 2020 4 jaar zijn geworden   
  en een vve indicatie hebben kunnen deelnemen aan het aanbod. Ze dienen   
 wel ingeschreven te staan een kinderopvangorganisatie die een vve aanbod   
 biedt en dienen nog geen onderwijs te hebben gevolgd bij aanvang van de   
 schoolvakantie

Meer weten? 
Stuur een mail naar info@kindinzeeuwsvlaanderen.nl

3 dagen per week


