
Peuteropvang
in de gemeente
Borger-Odoorn

Informatie
voor ouders/
verzorgers

Werkende of studerende ouders/verzorgers krijgen een deel 
van de kosten terug via de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Als kinderopvangtoeslag niet mogelijk is, betaalt de Gemeente Borger-Odoorn een  
vergoeding aan de peuteropvang. Als uw kind een VVE-indicatie heeft, kan hij/zij 16 
uur naar de peuteropvang. De extra 8 uur, naast de 8 basisuren peuteropvang, worden 
volledig door de Gemeente Borger-Odoorn betaald. Wat u uiteindelijk zelf betaalt hangt 
af van uw inkomen. Dit noemen we ouderbijdrage. Als u hulp nodig heeft bij het aan- 
vragen van kinderopvangtoeslag kan het Sociaal Team in uw gebied u daarbij helpen.

Peuteropvang duur?
Alle ouders betalen een eigen bijdrage voor de peuteropvang. De hoogte daarvan is 
afhankelijk van uw inkomen en het aantal uren dat het kind naar de peuteropvang 
gaat.

Ouderbijdragen
De maandelijkse bijdrage voor peuteropvang hangt af van het (gezamenlijk) gezins- 
inkomen van de ouders/verzorgers. Elk jaar wordt de ouderbijdrage opnieuw vast-
gesteld. Meer informatie over de kosten kunt u krijgen bij de peuteropvanglocaties. 
Daar kunnen ze ook uitleggen of u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag  
van de Belastingdienst.

Wel of geen toeslag?

Werkende of studerende 
ouders/verzorgers 

U hebt recht op kinderopvangtoeslag.  
Hiermee krijgt u een deel van de kosten  
van de peuteropvang van de Belastingdienst 
terug. Met de gegevens van het peuter- 
opvang contract kunt u kinderopvangtoeslag  
aanvragen via: www.toeslagen.nl.

Ouders/verzorgers die geen recht 
hebben op kinderopvangtoeslag 

De peuteropvanglocatie van uw peuter 
berekent voor u de ouderbijdrage. De 
hoogte van deze bijdrage hangt af van 
uw inkomen. De peuteropvang ontvangt 
daarnaast per kind een vergoeding van 
de gemeente.

Colofon:
Gemeente Borger-Odoorn in samenwerking met de kinderopvang,
het onderwijs en het consultatiebureau (GGD Drenthe).



De gemeente Borger-Odoorn wil graag aan alle kinderen uit de gemeente 
de mogelijkheid bieden om naar de peuteropvang te gaan. In vrijwel elk 
dorp is er peuteropvang waar kinderen vanaf 2 jaar naar toe kunnen. De 
kinderopvang organiseert de peuteropvang in de gemeente.

Wat kunt u verwachten van peuteropvang?
Peuteropvang is er voor kinderen tussen 2 en 4 jaar. Ze komen daar 
gemiddeld twee dagdelen per week. Een groep telt maximaal zestien 
peuters. Meestal gaan ze op vaste dagdelen naar de peuteropvang, dit is 
per organisatie en locatie verschillend.

Pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters. Zij weten precies 
wat peuters nodig hebben om een volgende stap te zetten in hun 
ontwikkeling. Met de peuters worden verschillende activiteiten gedaan 
zoals voorlezen, buiten spelen en verkleden. Soms in de kring, soms in 
kleine groepjes. Op deze manier wordt er spelenderwijs gewerkt aan de 
brede ontwikkeling van een kind.

Als uw peuter naar de peuteropvang gaat, is dat een nieuwe stap. Ook 
voor u als ouder/verzorger is dat best even wennen. Zeker als uw kind 
(nog) niet naar een kinderopvang gaat. Op de peuteropvang nemen ze de 
tijd om u en uw kind vertrouwd te maken met de nieuwe situatie. U zult 
merken dat peuteropvang ook een gezellige plek is om andere ouders/
verzorgers te ontmoeten.

Voor wie is peuteropvang?
Peuteropvang is voor alle kinderen van 2 tot 4 jaar die in de gemeente 
Borger-Odoorn wonen. Kinderen kunnen minimaal twee dagdelen naar 
de peuteropvang. Dat is dus minimaal 8 uur per week spelen, leren en 
ontwikkelen.

VVE betekent: Voor- en Vroegschoolse 
Educatie. Kinderen die extra stimulering 
van hun ontwikkeling kunnen gebruiken, 
kunnen extra uren naar de peuteropvang. 
Dit zijn VVE-uren. De VVE-uren zijn be-
doeld om kinderen vanaf 2,5 jaar extra te 
stimuleren in hun (taal)ontwikkeling. Dat 
gebeurt op een speelse manier. Er is veel 
aandacht voor de verschillende ontwik-
kelgebieden van kinderen, waaronder het 
spreken en begrijpen van (de Nederland-
se) taal. Kinderen gaan daardoor beter 
voorbereid naar het basisonderwijs.

Wat doen en leren kinderen door VVE?
Een VVE-locatie is een peuteropvang waar 
kinderen een VVE-programma volgen. De 
pedagogisch medewerkers doen spelletjes 
en activiteiten met de kinderen. De kin-
deren oefenen in kijken, praten, luisteren, 
bewegen en denken. Ook leren ze samen-
werken, problemen oplossen en omgaan 
met regels. Op iedere VVE-locatie heeft 
de dag een vast ritme. Er wordt gewerkt 
met thema’s, zoals eten en drinken, de 
seizoenen, op vakantie en kleding. 
De pedagogisch medewerkers hebben een 
VVE-training gevolgd. Ze kunnen goed 
inschatten wat uw kind al kan en waar 
uw kind extra aandacht nodig heeft. Zij 
houden u op de hoogte van de ontwik-
keling van uw kind binnen de groep. In 
deze peuteropvang spelen kinderen die 
meer en minder ondersteuning nodig 
hebben samen. Zo leren ze van elkaar. 
Per groep zijn er maximaal 16 kinderen 
en 2 pedagogisch medewerkers.

Gaat de stimulering na de 
peuteropvang door?
Kinderen die voor VVE-uren in aanmer-
king komen, kunnen 16 uur per week dit 

programma volgen. Als de kinderen 4 jaar 
worden, gaat deze extra aandacht door in 
het basisonderwijs. Hiervoor is er regel-
matig contact tussen de kinderopvang 
(peuteropvang) en de basisschool. Dat 
noemen we de doorgaande ontwikkellijn. 
De jeugdverpleegkundige blijft samen met 
u de ontwikkeling van uw kind volgen. 
Dat is hun wettelijke taak.

Is VVE iets voor úw kind?
Een goede taalontwikkeling is voor ieder 
kind belangrijk. Kinderen leren thuis hun 
moedertaal doordat u veel met hen praat 
en (voor)leest. Spreekt u thuis weinig 
of geen Nederlands met uw kind? Heeft 
uw kind moeite met het spreken van de 
Nederlandse taal? Bent u niet gewend om 
veel met uw kind te praten, uit te leggen 
en voor te lezen? Heeft u zelf weinig 
onderwijs gehad? Dan is het goed dat uw 
kind meedoet aan VVE. Zo kan uw kind 
straks een goede start op de basisschool 
maken.

Om deel te nemen aan het VVE-program-
ma heeft u een doorverwijzing nodig van 
het consultatiebureau (de Jeugdverpleeg-
kundige van de GGD). Het consultatiebu-
reau kijkt samen met u als ouder naar de 
ontwikkeling van uw kind en kan zien of 
uw kind extra steun nodig heeft in zijn/ 
haar ontwikkeling.

Aanmelding VVE-traject
Als ouder kunt u uw kind daarna aan-
melden bij de peuteropvang die ook VVE 
aanbiedt. 

De gegevens van deze locaties vindt u 
in deze folder of op de website van de 
gemeente: www.borger-odoorn.nl

Peuteropvang in Borger-Odoorn

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)



Hoe kunt u
uw kind 
aanmelden?

U kunt uw kind inschrijven bij de peuteropvang van uw keuze. Heeft 
uw kind een VVE-indicatie? Dan kunt u uw kind inschrijven bij die 
peuteropvang die ook VVE-aanbod heeft. Dit kan per telefoon, mail of 
via de website van de locatie. Het is ook altijd mogelijk om een afspraak 
te maken om een bezoek te brengen aan de peuteropvang. U vindt een 
overzicht van de adressen op de achterkant van deze flyer.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van peuteropvang en/of VVE?
De kinderopvang, het onderwijs of het consultatiebureau vertellen 
u graag meer. Op www.borger-odoorn.nl vindt u adresgegevens en 
telefoonnummers.

Kinderopvang: More Than Kidz

Locatie zonder VVE aanbod:
▶ Nieuw-Buinen
Website: www.morethankidz.nl

Kinderopvang: Kei Kidz

Locaties met VVE-aanbod:
▶ Schoolstraat 8 (Buinen)
▶ De Goorns 28 (Odoorn)
Website: www.keikidz.nl

Kinderopvang: Peuter Kidz

Locaties met VVE-aanbod: 
▶ Kei Kidz; Voorschool 75
 (Nieuw-Buinen) 
▶ Voorschool De Zweng (Exloo) 
▶ Voorschool De Aanloop (Valthermond) 
▶ Voorschool De Weiert (Odoorn)

Locaties zonder VVE-aanbod:
▶ Voorschool De Westhoek
 (2e Exloërmond)
Website: www.peuterkidz.nl

Kinderopvang:
Kindercentrum Het Speelhuis

Locaties met VVE-aanbod:
▶ Kindercentrum Het Speelhuis (Ees)

Locaties zonder VVE-aanbod:
▶ Kindercentrum Het Elfenbankje
 (Klijndijk)
Website: www.kinderopvang-borger.nl

Kinderopvang: CKC Drenthe

Locaties met VVE-aanbod: 
▶ Wegwijzer (2e Exloërmond)
▶ Klister (Nieuw-Buinen)
▶ Rehoboth (Valthermond)
▶ School 59 (Nieuw-Buinen)
Website: www.ckcdrenthe.nl

Kinderopvang: Tamariki

Locatie met VVE-aanbod: 
▶ St. Joseph (Zandberg)
Website: www.tamariki.nl

Kinderopvang: Partou

Locaties met VVE-aanbod:
▶ Molenstraat 3c (Borger)
▶ Noorderdiep 135 (Nieuw-Buinen)
Website: www.partou.nl

Locaties met peuteropvang en/of voorschoolse 
educatie in de Gemeente Borger-Odoorn
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