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WAT IS DE VOORSCHOOL PLUS?
De voorschool is een plek waar peuters spelend 
leren en ouders elkaar kunnen ontmoeten. Op de 
voorschool krijgen de peuters van 2,5 tot 4 jaar 
spelenderwijs vaardigheden die zij nodig hebben 
voor een goede start op de basisschool. De 
Voorschool Plus is een voorschool voor kinderen 
die extra ondersteuning nodig hebben. Uw kind 
komt twee ochtenden en twee middagen naar 
de Voorschool Plus. Per groep komen er op de 
Voorschool Plus maximaal 8 peuters spelen. Dit 
onder begeleiding van twee leidsters (pedagogisch 
medewerkers) met een HBO-opleiding. In deze kleine groep krijgt uw 
kind extra veel aandacht en individuele begeleiding op de gebieden waar 
dit nodig is.

We werken samen met de van Houteschool en gebruiken hetzelfde 
programma. Dit betekent niet dat uw kind ook automatisch naar de van 
Houteschool gaat. Uw kind gaat na de Voorschool Plus naar een school 
die het best bij hem of haar past. Het streven is de basisschool.

WAAROM NAAR DE VOORSCHOOL PLUS?
Op de Voorschool Plus is er door de kleine groep met 
maximaal acht kinderen veel aandacht voor het individuele 
kind. Leidsters kunnen uw kind de aandacht geven die 
het nodig heeft en helpen bij de ontwikkeling. Dit kan 
eventueel ook met hulp van specialisten die betrokken zijn 
bij de Voorschool Plus, bijvoorbeeld een orthopedagoog of 
logopedist.

Door naar de voorschool te gaan, went uw peuter aan de 
dagelijkse regelmaat van het naar school gaan. Op de 
voorschool krijgt uw peuter plezier in samen spelen en leren. 
De voorschool besteedt veel aandacht aan het leren en 
begrijpen van de Nederlandse taal. Met name voor peuters 
waarvan de moedertaal geen Nederlands is dit goed. We 
bereiden uw kind zo goed voor op de basisschool.



WAT DOEN WE OP DE VOORSCHOOL PLUS?
Jonge kinderen leren door te spelen. Daar is de voorschool helemaal 
op ingericht. Er is speelgoed en de leidsters doen leuke dingen met de 
kinderen. Ze lezen voor, zingen liedjes en doen spelletjes. Al spelend 
leren de peuters de Nederlandse taal, tellen, kleuren maar ook met 
regels om te gaan. De activiteiten vinden niet alleen binnen plaats, maar 
ook regelmatig buiten. Voor peuters is buitenspelen heel erg belangrijk. 
Zij doen voldoende frisse lucht en beweging op en ook buiten valt er veel 
te leren en te ontdekken.

Er wordt elke dag gewerkt volgens een vaste dagindeling met het 
programma Puk & Ko dat de ontwikkeling van uw kind stimuleert. Op 
de Voorschool Plus wordt zeer regelmatig gekeken of uw kind extra 
ondersteuning nodig heeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
logopedie en/ of fysiotherapie.

“Het voordeel van de 
Voorschool Plus is dat 

ieder kind individuele 
en de nodige aandacht 

krijgt van de leidsters.”



OUDERS HOREN BIJ DE VOORSCHOOL
Als uw kind naar de voorschool gaat 
doet u als ouder ook mee. U kunt af 
en toe meedoen op de groep van 
uw kind. U ziet dan waar uw kind 
mee bezig is en u kunt de spelletjes 
die ze op school doen dan ook thuis 
spelen. Regelmatig wordt met u 
besproken hoe het met uw kind gaat. 
De groepen op de Voorschool Plus 
zijn klein. Daardoor is er meer tijd 
en hebben we bijvoorbeeld een 45 
minuten gesprek in plaats van een 10 
minuten gesprek. Ook bij het brengen 
en halen vinden wij het contact met ouders belangrijk. 

U kent uw kind het beste en daardoor een belangrijke bron van 
informatie voor ons. Op de Voorschool Plus worden bijeenkomsten 
georganiseerd. U kunt hierbij aangeven waar u graag informatie over 
wilt hebben. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het thema dat 
we behandelen op de groep. Op deze bijeenkomsten kunt u ervaringen 
uitwisselen met andere ouders en advies krijgen over de opvoeding van 
uw kind. Het is ook mogelijk om hulp thuis te krijgen, gezinsbegeleiding.



“De kinderen worden op de 

Voorschool Plus  goed voorbereid op 

de basisschool en krijgen intensieve 

aandacht en ondersteuning van de 

leidsters.”

“De Voorschool Plus is een 

goede en leerzame omgeving 

voor kinderen, die extra  
ondersteuning nodig hebben.”



AANMELDEN
Peuters die in aanmerking 
komen voor de Voorschool Plus 
worden onder andere door de volgende 
instanties aangemeld:  
OKC, Opvoedpoli, GGD, AMC, MEE,  
MOC ’t Kabouterhuis, Altra, de huisarts, 
Swazoom en kinderdagverblijven.  
Na aanmelding wordt door een orthopedagoog 
gekeken of de Voorschool Plus de juiste plek is 
voor uw kind.
Als u meer informatie wilt of een kind wilt 
aanmelden kunt u contact opnemen met de 
Kind- Ouderadministratie van Swazoom. Dit kan 
op maandag t/m donderdag van 9.00-13.00 uur 
via telefoonnummer 020-5696814.
Adres 
Voorschool Plus 
Leksmondplein 27 
1106 EL Amsterdam
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