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JRK Netwerk 2020-2021
VROEGTIJDIG ONDERKENNEN

SAMEN BOUWEN AAN VERTROUWEN

WOENSDAG 20 JANUARI 2021
Workshopronde 1 start om: 14.45  en duurt tot 15.45
Workshopronde 2 start om: 16.00  en duurt tot 17.00

BOUWEN AAN VERTROUWEN

IN EEN PEUTER-KLEUTERGROEP

Door: Imke Denissen en Viola van Veenendaal

Peuter-
kleutergroep
W a a rom doen we di t?

Vertrouwde en veilige leeromgeving voor kinderen

Creëren van kansengelijkheid

Een gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen

Basisnorm & routines

H o e z iet dat er uit?

-> samenvoegen peuters en kleuters

-> instructie door leerkracht & 
ondersteuning door pedagogisch
medewerker

-> spelen én werken in de groep

-> voorbereiding op regels en
routines op school

Organisatie in de groep: 
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Samenwerking
opvang & 
onderwijs

O pdracht:

Wat zijn jullie ervaringen in de 
samenwerking tussen opvang en 
onderwijs?

Wat zouden voordelen en 
valkuilen kunnen zijn?

Overdracht in de integrale
voorziening
- > 3,5 jaar met PM in school
- > bespreken signalen en observaties
- > officiële overdracht (mondeling en/of 
schriftelijk)
- > LVS (KIJK o.i.d.)
- > intake met ouders (ESIS)
- > wat te doen met lln met extra ondersteuning?

Opdracht
‘bouwen aan vertrouwen’:

1. Hoe verloopt de overdracht bij jou op school? 
(opvang/voorschoolse partners -> school)

2. Hoe betrek je opvang & ouders bij de 
ondersteuningsvraag van de leerling?

3. Wat gaat goed, wat kan beter?
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Zorgstructuur in peuter-kleutergroep
• Signaalplicht opvang en zorgplicht onderwijs

• Ondersteuningsroute (van signaal naar passende ondersteuning)

o p van g

• Signalen bespreekbaar maken met ouders
• Observaties door PM en/of  IB kinderopvang

• Wennen in de schoolse setting vanaf  3,5 jaar (alleen bij inschrijving)

o n d e rwi js

• Signalen vanuit rondleiding (MT) en/of inschrijving op school
• Overdracht met opvang en intake met ouders door leerkracht

• Ontwikkeling in beeld door leerkracht
• Signalen verkennen en bespreekbaar maken met ouders
• Interventies en aanbod 

o n d e rste u n in g

• Samenwerking met ouders vervolgen en intern begeleider 
(kwaliteitscoördinator) voor passende ondersteuning 

• Wegen of  extra ondersteuning nodig is en tijdig arrangeren (hoe doen 
we dat?)

• Expertise zoeken

Vragen?

En hoe nu verder?
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Workshop 
opbrengst:

• Welke inzichten
neem je mee uit
deze workshop?

• Welke sleutel(s) 
heb jij ontdekt?


