
     

De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel vinden 

het belangrijk dat peuters een peuterspeelzaal, 

voorschool of kinderdagverblijf bezoeken. In de 

stad en in de meeste dorpen zijn speelzalen en 

voorscholen met een speciaal VVE-programma 

(Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie). 

Deze folder geeft de belangrijkste informatie 

daarover. Lees hem aandachtig. Uw kinderen hebben 

er baat bij. Gun ze een goede start.

Zie ook www.zaltbommel.nl of  
www.maasdriel.nl of vraag ernaar 
bij de pedagogisch medewerksters 
en leerkrachten.

Wat kost voorschoolse educatie?
Bij het volgen van het voorschoolse educatie 

programma wordt 8 uur betaald door de gemeente. 

Deze uren zijn voor u dus kosteloos. De bijdrage 

voor de overige 8 uur zijn inkomstenafhankelijk. 

Elke peuteropvang locatie bepaalt elk jaar opnieuw 

het uurtarief. Deze informatie kunt u vinden bij de 

betreffende locatie.

Als uw kind naar de peuteropvang gaat komt u 

in aanmerking voor een tegemoetkoming in de 

kosten. Dit kan via de kinderopvangtoeslag via de 

belastingdienst of een peutertoeslag via de gemeente.

Werkt of studeert u? Dan kunt u ook voor peuteropvang 

kinderopvangtoeslag aanvragen. Op www.toeslagen.nl 

kunt u zien of u recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Komt u niet in aanmerking voor 

kinderopvangtoeslag dan kunt u 

peutertoeslag aanvragen bij de gemeente. 

Hiermee kunt u een deel van de kosten terug krijgen. 

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de hoogte 

van uw inkomen.

De gemeente Maasdriel is aanspreekpunt voor 

peutertoeslag voor inwoners van de gemeente 

Maasdriel én de gemeente Zaltbommel. 

Waar vind ik voorschoolse educatie?
Zoekt u een peuteropvang voor uw kind met 

voorschoolse educatie? Adressen voor kinderopvang 

vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang

www.landelijkregisterkinderopvang.nl (LRK).  

Locaties met voorschoolse educatie staan hier vermeld.

Contact
Misschien twijfelt u over voorschoolse educatie?  

Neem dan contact op met het consultatiebureau. 

Zij kunnen al uw vragen beantwoorden. 

Het consultatiebureau kunt u bereiken via de 

Zorgcentrale, telefoon: (0900) 84 33.

Gun ze 
  een 
 goede 
   start…

…met voorschoolse
                educatie



Maakt u zich weleens zorgen om de 

ontwikkeling van uw peuter?

Vindt u het belangrijk dat kinderen 

goed voorbereid aan de basisschool 

   beginnen? Lees dan deze

  folder en gun ze 

     een goede start.

Wat is voorschoolse educatie?
Het is een vorm van spelend leren voor 16 uur per 

week. Door op de peuteropvang samen te spelen 

onder leiding van pedagogische medewerksters, 

ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs.

Voor wie is voorschoolse educatie?
Het aanbod is ontwikkeld voor kinderen vanaf 2 

jaar die wat extra oefening kunnen gebruiken. Voor 

degene die onduidelijk praten, teruggetrokken zijn 

of juist druk gedrag laten zien. Ook kinderen die 

thuis geen Nederlands spreken 

hebben vaak baat bij 

voorschoolse educatie.

Het consultatiebureau 

bepaalt welke kinderen 

in aanmerking komen 

voor een voorschoolse-

educatie plaats.

Waarom voorschoolse educatie?
Het aanbod ondersteunt de ontwikkeling van uw kind.

Taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische 

ontwikkeling van de kinderen krijgen extra aandacht. 

Dankzij voorschoolse educatie worden achterstanden 

voorkomen of verkleind en maken ze 

een goede start op de basisschool.


