Ouderbrief VVE
Jullie kind gaat naar de OKI om lekker te spelen en zo heel veel te leren. De OKI is een
goede voorbereiding op de basisschool. En dat is belangrijk. Immers, als een kind
voldoende voorbereid naar de basisschool gaat, is de kans dat het daar goed gaat ook
groter. Sommige kinderen kunnen hierbij een steuntje in de rug gebruiken als het gaat
om hun (taal)ontwikkeling. Dit kan door middel van VVE, dat staat voor Voor- en
Vroegschoolse Educatie. De OKI zien we als Voorschool, groep 1 en 2 op de basisschool
zien we als Vroegschool. Beiden werken samen aan een doorgaande leer- en
ontwikkelingslijn, VVE genoemd. Door een kind gebruik te laten maken van een VVE
programma krijgt het spelenderwijs extra begeleiding en aandacht en wordt zijn
(taal)ontwikkeling gericht gestimuleerd. Zo krijgt jullie kind alle kansen om zich
optimaal te ontwikkelen en verloopt de overgang naar de basisschool soepeler.
Jullie kind heeft een VVE-indicatie ontvangen en zal op onze OKI dus onder een aantal
voorwaarden gebruik gaan maken van een VVE aanbod;









Jullie kind maakt minimaal 4 dagdelen per week gebruik van onze OKI om
optimaal te kunnen profiteren van het VVE aanbod. Deze dagdelen worden
bepaald door ’t Kienderbènkske. Voor zover mogelijk houden wij rekening met
jullie voorkeuren. Er zijn met de gemeente afspraken gemaakt over de
financiering van deze 4 dagdelen. We registreren om die reden eventuele
afwezigheid van jullie kind. Bij veelvuldig (ongeoorloofd) verzuim zullen wij dit
met jullie bespreken en kenbaar maken bij de gemeente. Er kan overwogen
worden om de dagdelen VVE dan stop te zetten.
Jullie kind wordt gedurende zijn/haar periode op de OKI geobserveerd, gevolgd
en begeleid in zijn/haar ontwikkeling. Hiervoor gebruiken we ontwikkelingsvolg-model KIJK, dat de brede ontwikkeling van jullie kind in beeld brengt. Door
het in beeld brengen van de ontwikkeling kunnen onze medewerkers bepalen
waar extra begeleiding nodig is en hoe deze begeleiding er uit gaat zien. Dit kan
worden gedaan aan de hand van een plan van aanpak (b.v. HGPD).
Voor het volgen en begeleiden van de ontwikkeling van jullie kind werken we
samen met samenwerkingspartners zoals de medewerkers van het
consultatiebureau, logopedisten en/of de preventiemedewerker van de
gemeente Bergen. Zij kunnen advies geven rondom zaken als de opvoeding en
ontwikkeling. Samen met deze partners kunnen we ook gebruik van het ZAT
(Zorg en Advies Team), een overleg waarbij aan de hand van een hulpvraag
samen naar een passend advies wordt gezocht.
De logopedist van het consultatiebureau zal jullie kind tijdens de peuterperiode
screenen op het gebied van zijn of haar taal- spraakontwikkeling. Indien nodig
geeft zij tips of adviezen of zal zij een doorverwijzing doen voor logopedie.
’t Kienderbènkske werkt voor (voor)leesbevordering samen met Biblioplus. Er
zijn allerlei projecten die we in overleg met hen aan jullie kunnen aanbieden.
Voorlezen is een belangrijk en leuk middel om taal spelenderwijs te stimuleren.
Boekjes lezen, een Verteltas lenen of deelnemen aan de Voorleesexpress, het
zijn een aantal voorbeelden van (voor)leesbevordering die we aanbieden.
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De medewerkers van de OKI zullen regelmatig in een gesprek met jullie
bespreken hoe de ontwikkeling van jullie kind verloopt. Dit gebeurt
bijvoorbeeld door het bespreken van het KIJK Kindrapport, indien van
toepassing het plan van aanpak of de bevindingen van de peutertoets.
Zodra jullie kind naar de basisschool gaat, worden alle gegevens van jullie kind
aan hen overgedragen. Dit gebeurt in een gesprek tussen onze medewerkers
en de leerkracht of intern begeleider van de school. We noemen dit de ‘warme
overdracht’.
Binnen het werken met VVE is de samenwerking tussen jullie als ouder(s) en
ons als OKI onmisbaar; we zijn partners in de opvoeding. Ieder vanuit zijn eigen
rol en verantwoordelijkheid. Actieve betrokkenheid van ouders thuis levert een
grotere bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Het vergroot
ontwikkelingsmogelijkheden en onderwijskansen van kinderen. Daarom
ondersteunen en stimuleren we jullie in jullie rol als opvoeder. Dit doen we op
de volgende manier:
 Bij ieder nieuw thema reiken we ouders een themabrief aan over wat
we tijdens het nieuwe thema op de OKI gaan doen. Zo weten jullie waar
we mee bezig zijn en kunnen jullie tevens thuis met het thema bezig
zijn.
 We betrekken ouders bij het programma door suggesties te doen voor
activiteiten die jullie thuis kunnen doen met jullie kind. De kracht zit
voor het kind dan in de herhaling en de koppeling tussen de OKI en
thuis.
 In overleg met jullie, bekijken we de mogelijkheden om een dagdeel
mee te draaien op de OKI. Zo kunnen jullie met eigen ogen zien wat we
doen op de OKI.
 We bespreken regelmatig samen met jullie de ontwikkeling van jullie
kind. In overleg maken we plannen, wisselen we ervaringen uit en
indien gewenst geven we advies of verwijzen we jullie door.
 Als medewerkers van de OKI horen we graag wat jullie verwachtingen
zijn en waar we jullie bij kunnen ondersteunen als het gaat om het thuis
bezig zijn met jullie kind en de ontwikkeling van jullie kind.
 We houden rekening met de thuistaal door b.v. suggesties te doen voor
materialen in de moedertaal of op zoek te gaan naar een tolk wanneer
een taalbarrière de onderlinge communicatie belemmert.
 We gaan steeds uit van de krachten en mogelijkheden van ouders. Want
iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind.

Samen met jullie willen we jullie kind een leuke tijd bezorgen op onze OKI. Een periode
waarin hij/zij spelenderwijs volop mogelijkheden en kansen krijgt om zich te
ontwikkelen en een fijne toekomst tegemoet gaat, zowel op school als daarbuiten.
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