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Opstap 

Heeft u een kleuter die extra ondersteuning 

kan gebruiken om beter mee te komen op de 

basisschool? Maak dan kennis met Opstap. 

Wekelijks zijn er ouderbijeenkomsten op één 

van de deelnemende scholen. Tijdens deze bij-

eenkomst spreken we een boekje door dat u 

mee naar huis mag nemen. U kunt dagelijks 

met uw kind in dit boekje werken.  

We behandelen ook thema’s over opvoeding 

met behulp van beeldmateriaal en spelkoffers. 

Als de bijeenkomst onder schooltijd is, blijft uw 

kind gewoon in de groep. Hij/zij hoeft niet bij 

de Opstapbijeenkomst aanwezig te zijn. 

 

Voor wie? 

Opstap is voor gezinnen met kinderen van 4  

tot 6 jaar, die extra hulp kunnen gebruiken om 

beter mee te komen op de basisschool. 

VVE Thuis 

Gaat uw kind naar een VVE*-peuterspeelzaal of 

school? Dan mag u meedoen met VVE* Thuis. 

 

 

Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten bespre-

ken we met u de activiteiten die u thuis met uw 

kind kunt doen. De activiteiten sluiten aan bij 

het thema dat op dat moment op de  

VVE-peuterspeelzaal (of school) aan de orde is. 

U kunt daarna thuis met uw kind oefenen. 

Voor ieder nieuw thema is er een bijeenkomst 

voor ouders. We geven uitleg over de activitei-

ten en u kunt er met andere ouders over  

praten.  

 

Voor wie? 

VVE Thuis is voor ouders met kinderen van 3 tot 

6 jaar die naar een VVE*-peuterspeelzaal of  

basisschool met een VVE*-programma gaan. 

 Spelen = leren 
De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de  

ontwikkeling van uw kind. Als ouder speelt u een 

grote rol. De manier waarop u met uw kind speelt 

en praat heeft veel invloed op zijn/haar ontwikke-

ling. Uw kind kan spelenderwijs veel van u leren.  

De Schoor biedt hiervoor voor– en vroegschoolse 

activiteiten (VVA) aan.  

We werken nauw samen met VVE*-peuterspeelzalen, 

kinderopvang en scholen. Een overzicht hiervan 

vindt u op www.deschoor.nl in de rubriek kinderen. 

 

* VVE staat voor Voor– en Vroegschoolse Educatie. 

VVE programma’s bevorderen  

de (taal)ontwikkeling van uw  

kind. 



MiniSamenSpel 

Heeft u een dreumes/peuter en bent u nog 

niet bekend met de peuterspeelzaal? Dan is 

MiniSamenSpel iets voor u en uw kindje. 

 

Tijdens wekelijks bijeenkomsten voor ouder en 

kind maakt u kennis met spelmaterialen en acti-

viteiten die uw kind leuk vindt. Ook is er veel 

aandacht voor het spreken van de Nederlandse 

taal. U maakt kennis met de VVE-peuterspeel-

zaal en de andere ouders. Samen met de  

pedagogisch medewerker kunt u ervaringen 

over opvoeding en ontwikkeling delen.  

 

Uw kind leert spelen met andere kinderen in de 

veilige aanwezigheid van u als ouder. 

 

 

Voor wie? 

MiniSamenSpel is voor kinderen van 1½ tot 3 

jaar en hun ouders en is bedoeld voor kinderen 

die geen broertje of zusje op de peuterspeelzaal 

hebben. 

Opstapje 

Heeft u een peuter die hulp kan gebruiken bij 

zijn/haar (taal)ontwikkeling?  

Denk dan eens aan Opstapje. 

Instapje 

Kunt u tips en adviezen gebruiken over het  

spelen en leren met uw jonge kindje? Dan is  

Instapje echt iets voor u! 

 

 

Een pedagogisch medewerker bezoekt u één 

keer per week. Deze medewerker is speciaal op-

geleid om u en uw kind te begeleiden. Zij praat 

met u en speelt met uw kind. Uw kind doet zo 

spelenderwijs nieuwe spel– en leerervaringen 

op. U als moeder ziet welke ontwikkelingen uw 

kind door maakt en leert hoe u hem/haar hier 

nog beter in kunt ondersteunen en stimuleren. 

Daarbij wordt gebruik gemaakt van een pro-

grammaboek met activiteiten voor 26 weken.  

 

 

Voor wie? 

Voor ouders met een kindje van 1 tot 2 jaar die 

ze willen stimuleren de wereld om hun heen te 

ontdekken. 

 

Een pedagogisch medewerker komt eens per 14 

dagen bij u thuis. Tijdens dit bezoek staan  

spelen en leren met uw kind centraal. Met het 

spelmateriaal van Opstapje gaat u samen met 

uw kind aan de slag.  

Soms zijn er bijeenkomsten met onderwerpen 

over opvoeding en ontwikkeling. U bent van 

harte welkom. 

 

 
Voor wie? 

Opstapje is voor kinderen van 2 tot 4 jaar en 

hun ouders. Vooral voor kinderen die extra hulp 

kunnen gebruiken bij de taalontwikkeling.  




