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

Zomeraanbod met taalondersteuning 
voor peuters en kleuters

4 dagdelen per week

Gericht op 
taalontwikkeling

Extra aanbod 
deze zomer

Op eigen 
kinderopvang of een 
locatie in de buurt

Volledig gratis

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl



SPELEN  >  ONTDEKKEN  >  LEREN

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

Kansrijk zomeraanbod voor peuters en kleuters 
die een extra steuntje in de rug nodig hebben.
Dit jaar organiseren we in Zeeuws-Vlaanderen samen met de 3 gemeenten 
wederom zomer VVE. Een kansrijk aanbod voor kinderen die extra ontwikkeltijd 
nodig hebben. Dit wordt uitgebreid met een aanbod voor jonge kleuters.
Tijdens de schoolvakantie krijgen peuters en kleuters 3 weken lang een aanbod 
voor 4 ochtenden per week, van 4 uur per keer. De gemeenten Terneuzen, Hulst 
en Sluis slaan de handen ineen met Zeeuws-Vlaamse kinderopvanglocaties en 
schoolbesturen om deze zomer VVE mogelijk te maken.

Hoe en wanneer?
• Peuters en kleuters die in aanmerking komen voor zomer VVE krijgen dit 
 aanbod tijdens de schoolvakantie, bij voorkeur in de eerste 3 weken van de 
 zomervakantie
• Het aanbod is 16 uur per week (4 dagdelen) 
• De planning wordt per locatie afgestemd. In overleg kan maatwerk (andere 
 periode en uren) voor deelname worden toegestaan
• 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 en/of de basisschool

Voor wie?
• Het aanbod geldt voor peuters (2-4 jaar oud) en een 
 VVE indicatie hebben of in een kwetsbare positie verkeren.
• Kleuters die vanuit school een advies voor 
 zomer VVE hebben ontvangen 
• Deze kleuters dienen zich in te schrijven 
 bij hun basisschool


