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Kinderopvang, peutergroep en basisscholen in Zeeuws-Vlaanderen
Voor ouders/verzorgers van kinderen van 0-12 jaar

Zeeuws-Vlaanderen
de beste plek om op te groeien

Onze kindcentra
De werkwijze in de hele leerlijn, dus van kinderopvang tot

Waarom Zeeuws-Vlaanderen?
In Zeeuws-Vlaanderen geloven we in de ontwikkelkracht van
kinderen. We waarderen alle kinderen zoals ze zijn en helpen
ze op weg hun beste zelf te worden. Dit doen we onder andere
door onze kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en basisscholen goed op elkaar aan te laten sluiten. Zodat er voor
kinderen van 0 tot 12 jaar een doorlopende ontwikkel- en
leerlijn is van kinderopvang via peutergroep tot en met groep
8 van de basisschool.

We doen het samen!

Een veilige basis: dat is het belangrijkste voor kinderen om

ontwikkeling van 21st century skills (oftewel 21e-eeuwse

te leren en ontdekken. Daarom besteden we veel aandacht

vaardigheden). Voorbeelden van deze vaardigheden zijn

aan een goede relatie van de pedagogisch medewerkers

samenwerken, communiceren, maar ook media wijsheid,

met de kinderen.

ICT-basisvaardigheden en creatief denken.
Dit betekent dat we voor de kinderen van 0-1 jaar werken
We passen per leeftijdsgroep onze opvanglocaties en

met 1 pedagogisch medewerker op 3 kinderen. Zo dragen

klaslokalen hierop aan en zorgen dat de spellen en lessen

we bij aan de basis voor een goede hechting, kunnen we

vernieuwend zijn en de nieuwsgierigheid van de kinderen

snel reageren en is er veel aandacht voor elk kind.

prikkelen. Dit doen we bijvoorbeeld door samen te werken
in groepen en digiborden en tablets te gebruiken.

Als kinderen ouder worden kunnen ze beter omgaan met

Maar ook door muziek, bewegen en kunst. Zo kunnen

uitgestelde aandacht en beter leren van en samenwerken

kinderen spelenderwijs de wereld ontdekken en leren.

en spelen met elkaar. Daarom werken we bij kinderen van

In hun eigen tempo en op hun eigen wijze maar steeds in

2 tot 4 jaar altijd met 1 pedagogisch medewerker per

de veilige omgeving van de groep.

maximaal 8 kinderen en zijn pedagogisch medewerkers
gespecialiseerd in het bevorderen van samenspel.

een kindgericht ontwikkelaanbod te realiseren.

Extra aandacht voor risico op
onderwijsachterstanden door aanbod van Voorschoolse Educatie

Onze teams bestaan uit onder andere pedagogisch

Soms hebben kinderen op jonge leeftijd extra aandacht

georganiseerd in kindcentra. We kijken in elk centrum hoe we
nieuwe ontwikkelingen afstemmen op jouw kind. We brengen
dit in praktijk door met onze lesmethodes en werkmethodes

medewerkers, leerkrachten, interne begeleiders, onderwijsassistenten en zo nodig verpleegkundigen, logopedisten en
fysiotherapeuten.

nodig voor taalontwikkeling: om achterstanden te voorkomen werken we op alle peutergroepen in ZeeuwsVlaanderen met een vroeg- en voorschools educatieprogramma (VVE). Kinderen die meer tijd en aandacht
nodig hebben kunnen bovendien een extra ochtend naar
de peutergroep komen. Zo geven we alle kinderen een
goede start op de basisschool.

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl

Kleine groepen en veel
aandacht: een veilige basis

en met groep 8 van de basisschool, is gebaseerd op de

De Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en
gemeentes werken samen om dit te realiseren. Zij zijn

0-2 jaar

2-4 jaar

De peutergroep:
De beste start voor je kind
Vanaf de leeftijd van 2 jaar zijn kinderen vaak toe aan het
spelen naast of met andere kinderen van hun eigen leeftijd.
In de Zeeuws-Vlaamse peutergroepen kunnen kinderen van
2 tot 4 jaar begeleid spelen. We zorgen voor en helpen bij
de ontwikkeling. Zo hebben ze een veilige basis om zich
spelenderwijs te kunnen ontwikkelen.
In de peutergroepen bieden we een grote mate van
veiligheid en stabiliteit. We begeleiden de kinderen bij hun
sociaal emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling.
Zo sluit de peutergroep naadloos aan op het basisonderwijs.
De peutergroepen zijn een onderdeel van de samenwerking tussen de Zeeuws-Vlaamse kinderopvangorganisaties, scholen en gemeenten.
De voordelen van de peutergroepen in Zeeuws-Vlaanderen
•

Altijd dichtbij en met leeftijdsgenootjes uit de buurt.

•

Makkelijke overgang voor jonge kinderen naar een
andere groep.

•

Naadloze overgang naar de Zeeuws-Vlaamse
basisscholen voor kleuters.

•

Kleine groepen (maximaal 8 kinderen per pedagogisch
medewerker) en maximaal 16 kinderen in de peutergroep.

Startgroepen* met gratis
dagdelen in grensregio
Let op: In de grensregio hebben we gratis dagdelen voor
onze peutergroepen. Zo bieden we een aantrekkelijk
alternatief voor opvang in België. Informeer naar de
mogelijkheden en kijk op het inlegvel.
* Peutergroepen in de grensregio hebben een aparte status v.w.b.
gratis dagdelen en worden daarom ‘startgroepen’ genoemd.

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl

4-12 jaar

De kracht van ons onderwijs en buitenschoolse opvang

•

Onze pedagogisch medewerkers en leerkrachten

•

Nederlandse kinderen voelen zich op school het

•

Stevige basis voor kennis en vaardigheden

•

Uitdagend en spelenderwijs ontwikkelen

worden voortdurend bijgeschoold en we hebben

fijnst en behoren tot de gelukkigste kinderen

en leren

voortdurend afstemming tussen de professionals

ter wereld

•

Ontwikkeling in eigen tempo en op eigen wijze

•

Leren samenwerken in groepen

•

Stapsgewijs werken aan ontwikkeling
van zelfstandigheid

•

•

•

Voorzieningen op scholen in Zeeuws-Vlaanderen

•

Onze teams van leerkrachten en pedagogisch

Beste voorbereiding op onze moderne

medewerkers zorgen ervoor dat uw kind zich met

maatschappij

plezier optimaal ontwikkelt

Passende plek voor uw kind: gewoon waar het kan,
speciaal waar het moet

voldoen aan hoge kwaliteitseisen
•

Het onderwijs in Nederland staat in de top 10 van
het beste onderwijs van de wereld*

logopedisten en verpleegkundigen

in de veilige omgeving van de groep
•

Zo nodig ondersteuning van fysiotherapeuten,

*

(bron: PISA onderzoek 2018 van OESO)
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•

Mediawijs en mediavaardig worden

•

Muziek, bewegen en kunst zijn onderdeel van
het programma in alle leeftijdsgroepen

www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl

•

Aandacht voor gezonde leefstijl

•

Veel buitenspelen en bewegen

Deze brochure wordt u aangeboden
door de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen.
www.kindinzeeuwsvlaanderen.nl

