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Wat is peuterspelen?
Bij het peuterspelen staan opvang, ontwikkelingsstimulering en samen spelen centraal. Net als op het
kinderdagverblijf oefenen kinderen de vaardigheden die zij nodig hebben om in te stromen in het
basisonderwijs. Het pedagogisch klimaat, thema's, activiteiten en feesten worden met de samenwerkende
scholen worden afgestemd.
Een warme overdracht naar de basisschool en het organiseren van vroegtijdige ondersteuning voor peuters
die dat nodig hebben, horen daar vanzelfsprekend bij.
Peutertuin biedt de peuteropvang in nauwe samenspraak met de basisscholen van Agora, waarmee we
Integrale Kindcentra aan het ontwikkelen zijn. Het voordeel hiervan is dat kinderen een sterke basis hebben,
omdat zij gedurende een aantal jaren een programma volgen dat naadloos overloopt van jaar tot jaar en de
kinderen in hun ontwikkeling worden gevolgd.

Wat doen de kinderen tijdens het peuterspelen?
De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de basisschool. In de peuterspeelgroep maken zij, onder
begeleiding van de eigen pedagogisch medewerkers, nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Ze leren samen
spelen, samen delen, rekening houden met elkaar, in een veilige en vertrouwde omgeving. Er is aandacht voor
sociale relaties, taal- en motoriek: er wordt aan de kinderen voorgelezen en ze worden uitgedaagd om
spelletjes te spelen, samen te zingen, te knutselen en uiteraard ook buiten te spelen.

Voor wie is Peuterspelen?
Het peuterspelen is voor alle kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar in Zaanstad, die geen hele of halve
dagopvang op een kinderdagverblijf bezoeken. Sommige ouders kiezen er echter bewust voor om aanvullend
aan het kinderdagverblijf hun kind een aantal dagdelen te laten peuterspelen.
Kinderen die via Centrum Jong een VVE-indicatie krijgen (een indicatie voor vroeg- en voorschoolse educatie),
starten met 2,5 jaar met peuterspelen. Ook wanneer er gebruik wordt gemaakt van subsidie van de gemeente
Zaanstad, starten kinderen vanaf 2,5 jaar.
Kinderen komen 6 uur per week, verdeeld over 2 dagdelen. Kinderen met een VVE indicatie komen 12 uur
per week, verdeeld over 4 dagdelen

Kan ik zelf de dagdelen kiezen?
Er zijn locaties waar de keuze in dagen, en ochtenden of middagen vrij is, er zijn ook locaties die vaste
combinaties hebben van ochtenden en middagen. U vindt deze informatie op de website peutertuin.nu.

Kan ik zelf de locatie kiezen?
De gemeente Zaanstad, die het peuterspelen voor een deel subsidieert, heeft de peuterspeelzalen en de
kinderdagverblijven geharmoniseerd. De bedoeling hiervan is, dat het inhoudelijk en financieel, geen verschil
mag maken of een kind peuterspeelt of wordt opgevangen in een kinderdagverblijfgroep. Bovendien wordt er
groot belang gehecht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen van de kinderen. Daarom werkt elke
peuterspeellocatie samen, of is gekoppeld aan, een basisschool. PeuterTuin heeft een vaste samenwerking
met het schoolbestuur Agora. Omdat PeuterTuin en Agora dezelfde visie hebben met betrekking tot de
ontwikkeling van kinderen, ontwikkelen zij samen Integrale Kindcentra.

Veelgestelde vragen
over Peuterspelen
januari 2016
In een Integraal Kind Centrum worden opvang/peuterspelen en onderwijs
aangeboden (één regie, één team, één loket),
De onderwijsvisie van Agora is: bijzonder goed onderwijs voor iedereen. Met de inspiratie uit onze
levensbeschouwelijke waarden dragen we bij aan een betere wereld, nu en in de toekomst.
Ieder kind is welkom en uniek, van grote waarde en een belofte.

Moet ik al zeker weten naar welke school mijn kind gaat?
Om ten volle te profiteren van de doorgaande ontwikkelingslijnen, de warme overdracht tussen de
medewerkers van het peuterspelen en de basisschool, en de continuïteit van zorg is het belangrijk om alvast
na te denken over de schoolkeuze, en die peuterspeellocatie te kiezen, die samenwerkt met uw voorkeursschool. Wij kunnen ons voorstellen dat u hier nog geen definitieve keuze kunt of wilt maken. Ook dan is uw
kind van harte welkom op een van onze peuterspeel-locaties.

Is er plaats op de locatie?
Er is veel vraag naar peuterspelen, ouders worden hier nl. op attent gemaakt op het consultatiebureau. Het
peuterspelen is bedoeld voor alle kinderen in Zaanstad, maar helaas kent de gemeente Zaanstad financiële
beperkingen. Dit vertaalt zich in het gegeven dat PeuterTuin niet overal direct aan de vraag kan voldoen.
Dat betekent dat er op momenten en op locaties wachtlijsten kunnen ontstaan. Of er plaats is op de locatie
van uw keuze, informeert u bij de afdeling relatiebeheer, tel. 0800 44 22 345.

Hoe wordt bedoeld met: uw kind staat op de wachtlijst?
Dit betekent niet altijd: uw kind moet wachten! Technisch betekent het: de plaatsing op de wachtlijst van uw
kind is de bevestiging van uw inschrijving bij het peuterspelen. Vanuit de wachtlijst plaatsen wij uw kind op de
locatie van uw keuze.
Indien een locatie vol is, dan kan het voorkomen dat een kind langer op plaatsing moet wachten. Wij kunnen
helaas geen indicatie geven hoe lang uw kind op de wachtlijst staat. Het plaatsen van kinderen gebeurt op
basis van criteria (bijv. wel/niet VVE, wel of niet al een broertje of zusje op de locatie)

Wat zijn de kosten voor Peuterspelen?
Het Peuterspelen aanbod valt onder de Wet Kinderopvang. Het uurtarief in 2016 € 7,04. Ouders die werken,
studeren of worden toegeleid naar werk vragen hiervoor een tegemoetkoming aan via toeslagen.nl. Voor
ouders die niet werken is een gemeentelijke inkomensafhankelijke ouderbijdrage regeling van kracht, op het
inschrijfformulier vindt u hierover meer informatie.

Hoe wordt Peuterspelen berekend?
Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden. De facturering van de peuter opvang is verdeeld over 12
gelijke termijnen (12 maanden). Hierdoor ontvangt u ook een factuur in de maanden dat de peuterspeellocatie gesloten is.
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Is er ook peuterspelen tijdens de vakantie?
Het Peuterspelen wordt 40 weken per jaar aangeboden. De locaties zijn gesloten in
de schoolvakanties en gedurende 1 extra week; in de regel is dit een week voor of na de meivakantie van de
basisschool (door het ministerie van OCW vastgesteld).

Wat is het verschil tussen een kinderdagverblijf en peuterspelen?
Het voornaamste verschil ligt in de duur van de opvang. Peuterspelen is voor drie uur per dagdeel, en opvang
op het kinderdagverblijf is voor 11 uur (hele dag), of 5,5 uur (een halve dag). Ouders die werken doen in de
regel een beroep op de kinderdagopvang. Voor zowel het peuterspelen als de kinderdagopvang komen ouders
die werken, studeren of worden toegeleid naar werk, in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. Ouders die
niet werken, krijgen alleen voor het peuterspelen subsidie van de gemeente Zaanstad.
Inhoudelijk zijn het peuterspelen en de kinderdagopvang, buiten de voedings- en verzorgingsmomenten om,
niet zo verschillend. Net als tijdens het peuterspelen worden kinderen op het kinderdagverblijf, zo goed
mogelijk toegerust op hun start op de basisschool. Bij allebei de vormen vinden we het belangrijk om met de
samenwerkende scholen af te stemmen over een doorgaande ontwikkelingslijn, zodat kinderen soepel door
kunnen stromen naar het basisonderwijs.

Gaat er iets veranderen nu TintelTuin het heeft overgenomen?
In de komende tijd zullen de pedagogisch medewerkers steeds meer volgens het pedagogisch beleid en de
werkwijzes van TintelTuin werken. Ook zullen we ongetwijfeld nog vragen, afspraken en tradities uit de
periode van PeuterSaen tegenkomen, waar we met elkaar een antwoord of oplossing op zullen vinden.
Er zijn ook wijzigingen zichtbaar, niet als gevolg van de overname van TintelTuin, maar als gevolg van de
Harmonisatiewet (tussen peuterspeelzalen en kinderopvang): de eisen die aan kinderopvang worden gesteld,
worden nu ook aan het peuterspelen gesteld. Dat betekent bijvoorbeeld dat er streng wordt toegezien op het
aantal kinderen per pedagogisch medewerker en het voldoen aan het 4 ogen principe. Hiermee wordt
bedoeld, dat de beroepskrachten op de locaties hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten, terwijl zij
kunnen worden gezien of gehoord door een andere volwassene.

Gaan ouders er financieel op achteruit, in deze nieuwe situatie?
Door de overname gaan ouders er niet financieel op achteruit. Als er in de persoonlijke situatie van ouders
iets wijzigt (bijv. inkomen) kan dat wel financiële gevolgen hebben. Bijvoorbeeld: ouders die beiden (gaan)
werken, kunnen geen beroep meer doen op subsidie, maar onder de Wet Kinderopvang vallen, kunnen
kinderopvangtoeslag aanvragen. Dit hoeft niet altijd negatief uit te pakken.

Waarom zijn TintelTuin en PeuterTuin twee aparte merken?
Ouders sluiten voor het peuterspelen een overeenkomst met PeuterTuin. PeuterTuin is echter 100% onderdeel
van TintelTuin. Omdat de gemeente Zaanstad alleen subsidie verstrekt voor het peuterspelen en de financiële
stromen tussen subsidie-inkomsten en overige inkomsten gescheiden moeten zijn, zijn de peuterspeellocaties
in een aparte BV ondergebracht.

