Hier werken we samen met jou
aan de toekomst van je peuter

Op de peuteropvang van Klaar voor de Start doet je peuter heel veel leuke
spelletjes en activiteiten. We knutselen, lezen boekjes en zingen liedjes.
We kijken samen met jou naar wat je peuter nodig heeft om zich verder te
ontwikkelen. Je peuter leert bij ons samen spelen en ontdekt nieuwe
woorden, kleuren, vormen en getallen. Zo zorgen we ervoor dat je peuter
straks helemaal klaar is voor de basisschool!

Waarom Klaar voor de Start peuteropvang?
Op de peuteropvang van Klaar voor de Start draait alles om de ontwikkeling van peuters.
Als je peuter bij ons naar de peuteropvang is geweest, is de stap naar de basisschool niet
zo groot meer. Samen met jou werken we aan zijn of haar toekomst!
Dit kan je peuter van ons verwachten:

Hier word je
gezien
en gehoord
Hier leer
je door
te spelen

Hier ontdek
je wat je
zelf kan

Hier heb
je plezier

Hier maak
je vrienden

Verschillende kinderopvangorganisaties hebben Klaar voor de Start
locaties. Er is altijd een peuteropvanglocatie bij jou in de buurt.

Kwaliteit
We willen het beste voor je peuter. Daarom voldoen al onze locaties aan
hoge kwaliteitseisen:
uitdagende speelhoeken met veel verschillende materialen
	pedagogisch medewerkers die speciaal zijn opgeleid
om de ontwikkeling van peuters te stimuleren
	er wordt gewerkt met een VVE-programma, waarmee
we alle peuters de juiste uitdaging kunnen geven
	de totale groep bestaat uit maximaal 16 kinderen
en wordt begeleid door 2 pedagogisch medewerkers
	veel spelletjes en activiteiten worden in kleine
groepjes gedaan
	veel Klaar voor de Start locaties werken samen
met een basisschool, zo wordt de overgang
nog makkelijker

Hier werken peuterexperts

Uren en kosten
Heeft je kind bij het consultatiebureau een VVE-indicatie gekregen? Dan krijgt hij of
zij een aanbod van 16 uur peuteropvang per week (4x4 uur). Peuters zonder indicatie
krijgen een aanbod van 8 uur per week (2x4 uur). Peuters met een VVE-indicatie
komen dus meer uren per week naar onze peuteropvang dan kinderen zonder een
VVE-indicatie. Die extra uren peuteropvang zijn gratis.
Je ontvangt van ons een contractvoorstel. Daarin staan de dagdelen waarop je peuter
naar de opvang kan komen en wat je daarvoor precies gaat betalen. Het is belangrijk
dat alle kinderen de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Daarom
hebben ouders recht op een bijdrage in de kosten van onze peuteropvang. Het kan zijn
dat je daarvoor kinderopvangtoeslag kunt aanvragen bij de Belastingdienst en/of dat de
gemeente een deel van de opvanguren voor je betaalt. Heb je een HaarlemPas? Dan zijn
alle uren peuteropvang gratis.
Op onze website kun je bekijken welke financiële regeling voor jou geldt:
www.klaarvoordestarthaarlem.nl

Ga naar www.klaarvoordestarthaarlem.nl voor alle locaties.

Aanmelden is makkelijk!
Enthousiast geworden? Meld je kind dan aan. Inschrijven kan al als je kind 1 jaar is.
Lees hieronder hoe je dat doet:

1
Kies een locatie
Verschillende kinderopvangorganisaties hebben Klaar voor de Start locaties.
Er is altijd een peuteropvanglocatie bij je in de buurt. Alle locaties vind je op:
www.klaarvoordestarthaarlem.nl

2
VVE-indicatie

Geen VVE-indicatie

Heeft je kind een VVE-indicatie
gekregen? Geef je locatiekeuze
dan door aan je consultatiebureau.
Dan nemen wij contact met je
op om je kind in te schrijven.

Ook zonder VVE-indicatie is je
peuter welkom bij onze
peuteropvang. Heb je een locatie
uitgekozen? Neem dan zelf
contact met ons op om je kind
in te schrijven.

3
Contractvoorstel
Je ontvangt van ons een contractvoorstel. Daarin staan de
dagdelen waarop je peuter naar de opvang kan komen en wat
je daarvoor precies gaat betalen.

Heb je vragen?
Ga dan naar www.klaarvoordestarthaarlem.nl. Daar vind je ook onze contactgegevens.

