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Wat is een Peuterschool? 

De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de 

wijk van 2,5 tot 4 jaar lekker met elkaar spelen, leren en groeien. De gemeente biedt u middels een 

subsidie een aantal dagdelen kosteloos aan. U kunt deze zelf aanvullen met betaalde opvang. De 

Peuterschool is de beste plek voor uw kind en sluit perfect aan op de bijbehorende basisschool. 

DE Peuterschool is een samenwerking van drie basisscholen Polsstok, Bijlmerhorst en As Soeffah, 

voorschool de Egeltjes en kinderopvang De Blokkenhut. Voor specifieke vragen over de kinderopvang 

kunnen ouders dagelijks contact opnemen met Samantha del Prado via telefoonnummer 020-4530292. U 

kunt, afhankelijk van de aanmeldingen,  m.i.v. 18 augustus 2014 deelnemen aan DE Peuterschool. Er 

zullen twee peutergroepen komen met 14 peuters, verdeeld over twee locaties, één in De Blokkenhut en 

één in het lokaal waar nu Egeltjes 1-2 is gevestigd.  

Goed voor uw kind 

Vroeger waren er aparte kleuterscholen en lagere scholen. En die twee konden soms los van elkaar 

bestaan. De samenvoeging tot één basisschool was al een hele verbetering. Kinderen kregen hiermee 

een vertrouwde en veilige plek in een doorlopend systeem van 4 tot 13 jaar. De allerjongsten beginnen in 

groep 1 voorzichtig met leren tijdens het spelen (spelend leren) en dat gaat geleidelijk over in lerend 

spelen. 

Nu voegen we een Peuterschool toe aan een basisschool en begint het leerzaam spelen al bij 2,5 jaar. Zo 

ontstaat er een doorgaande lijn van 2,5 tot 13 jaar. Deze lange periode van rust en regelmaat is erg 

gunstig voor de ontwikkeling van uw kind. 

Afgestemd op uw gezin 

De Peuterschool maakt de opvang van uw kind(eren) een stuk eenvoudiger. Het verschil tussen het 

kinderdagverblijf en de voorschool vervalt. U hoeft dus niet meer verschillende soorten opvang te regelen. 

De gemeente Amsterdam stelt voor schooljaar 2014/2015 een subsidie beschikbaar om alle ouders 

tegemoet te komen. Deze is echter alleen beschikbaar voor  ouders die deelnemen aan de Peuterschool. 

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u twee of vier dagdelen gesubsidieerd. U kunt deze zelf 

aanvullen met betaalde opvang. Uiteraard kunt u ook over de uren vanuit de betaalde opvang een 

tegemoetkoming ontvangen vanuit de Kinderopvangtoeslag.  



Vanuit de Peuterschool is de kans groot dat uw kind doorstroomt naar één van de drie bijbehorende 

basisscholen. Als u liever voor een andere basisschool kiest, kan dat natuurlijk ook. 

Wat is de uurprijs van de betaalde opvang?  

De Belastingdienst berekent uw kinderopvangtoeslag over een maximum uurtarief van € 6,70. De 

Blokkenhut brengt u per uur € 6,50 in rekening. Hierdoor wordt een vergoeding over het gehele bedrag 

verstrekt.  

Voor alle kinderen in de buurt 

DE Peuterschool is er voor alle kinderen uit de buurt. Dit houdt in dat uw kind met alle vriendjes en 

vriendinnetjes naar dezelfde plek gaat. Ze zitten daar in dezelfde groep en bij dezelfde pedagogisch 

medewerker. Zo voelt uw kind zich het meest op zijn gemak. Het maakt daarbij niet uit of uw kind een 

paar uur komt of de hele week. 

Met oprechte aandacht 

Op DE Peuterschool werkt personeel met een stevige, pedagogische opleiding en een veel ervaring. Van 

elk kind weten zij precies wat het kan en wat het leuk vindt. Ze laten uw kind zo veel mogelijk zelf kiezen 

wat het wil doen, want plezier en je eigen fantasie gebruiken staan voorop. Soms zullen de pedagogisch 

medewerkers een beetje bijsturen om voor voldoende variatie te zorgen. Bijsturen lukt het beste door uw 

kind nieuwsgierig te maken naar wat het nog meer kan ervaren en ontdekken. Natuurlijk is het ook goed 

om regelmatig samen met de hele groep actief bezig te zijn. 

Naar de basisschool 

Na de Peuterschool is het tijd voor groep 1 van de basisschool. Dat is altijd een spannende overgang. Op 

DE Peuterschool helpen we die stap zo klein mogelijk te maken, door alles af te stemmen met de 

basisschool. Door al het spelen, ervaren en ontdekken, heeft uw kind genoeg bagage om onbezorgd aan 

een nieuw avontuur te beginnen. 

Praktische vragen 

Tijd 

Hoelang duurt de pilot, en wat daarna? 

De pilot Peuterschool duurt tot het einde schooljaar 2014/2015. Wat we zeker weten is dat we blijven 

werken met dezelfde kwaliteit en dagritme. Wat we niet zeker weten is of de gesubsidieerde dagdelen 

voor niet-doelgroep kinderen, behouden kunnen blijven. Dat moet worden besloten door de gemeente. 



Wat zijn de openingstijden van DE Peuterschool? 

DE Peuterschool is 51 weken per jaar geopend op: 

Maandag  07.30 uur tot 18.00 uur 

Dinsdag  07.30 uur tot 18.00 uur 

Woensdag  07.30 uur tot 18.00 uur Geen Voorschool, uitsluitend kinderopvang 
Donderdag  07.30 uur tot 18.00 uur 

Vrijdag  07.30 uur tot 18.00 uur 

De kinderen die via een voorschoolplek zijn aangemeld bij DE Peuterschool, worden afhankelijk van hun 

plaatsingsovereenkomst 40 (school)weken begeleid van 08.30 uur tot 12.15 uur of van 13.00 uur tot 15.30 

uur.   

 

Heeft u behoefte aan verruimde openingstijden, dan is dat uiteraard ook mogelijk. Afhankelijk van uw 

wensen, bieden wij u een overeenkomst op maat aan. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. 

 

Hoe wordt er geëvalueerd en wanneer? 

Gedurende het schooljaar 2014/2015 is er een stuurgroep in het leven geroepen. Tijdens deze stuurgroep 

evalueren we wat er wel en niet goed gaat in de pilot en zoeken we naar oplossingen en mogelijkheden. 

We starten voor DE Peuterschool ook een klankbordgroep bestaande uit ouders. U kunt dus altijd 

meedenken over DE Peuterschool. 

Groepen 

Met hoeveel groepen starten jullie en om welke groepen gaat het dan? 

Bij DE Peuterschool starten wij met twee groepen. Een groep op locatie de Egeltjes en een groep op 

locatie de Blokkenhut. 

Blijven dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen op de groep? 

We gaan ons uiterste best doen om iedereen op zijn huidige plek te houden. We werken vraaggericht, dus 

het kan zijn dat ouders een ander aanbod willen waardoor we moeten schuiven. 

Wat is de verhouding tussen doelgroep- en niet-doelgroep kinderen op een Peuterschool groep? 

We vermoeden dat in DE Peuterschoolgroep per locatie er ongeveer 7 kinderen zijn die de hele dag 

blijven en 8 kinderen die alleen voor het VVE gedeelte komen. 

Aanmeldprocedure 



Hoe kan ik mij aanmelden? 

Nieuwe klanten kunnen zich aanmelden via de Kind- en Ouder-administratie van Swazoom op 

telefoonnummer 020-5696814 (bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00-13.00 uur) en ook via 

020-4530292 of www.deblokkenhut.nl. Of via de website. 

Is DE Peuterschool ook voor nieuwe klanten? En hebben de zittende klanten voorrang? 

Ja, DE Peuterschool is ook voor nieuwe klanten. Onze huidige klanten hebben uiteraard voorrang op de 

plaatsing. 

Wat gebeurt er als je kind nu al op de wachtlijst staat voor de voorschool of peutergroep? Heb je dan 

voorrang op nieuwe aanmeldingen?  

Ja, we hanteren ons reguliere plaatsingsbeleid. Als u bericht hebt gekregen dat uw kind geplaatst is op 

een voorschool- of peutergroep, dan gaat deze plaatsing gewoon door. 

Pedagogisch inhoudelijke vragen 

Aanbod verzorging 

Wat krijgt mijn kind aangeboden op DE Peuterschool qua verzorging? 

Wij bieden hetzelfde aan als op het kinderdagverblijf. Voeding en drinken is zijn dus inclusief voor de 

Kinderen van DE Peuterschool.  

Kan mijn kind ook slapen op DE Peuterschool? 

Ja, als uw kind de hele dag op DE Peuterschool blijft kan hij of zij ook slapen. Als uw kind alleen op de 

VVE-dagdelen komt, kan dit niet. 

Dagritme 

Wat verandert er voor mijn kind? (zowel KDV als voorschool) 

De kinderen zullen weinig merken van de veranderingen. Het dagritme van DE Peuterschool staat 

onderaan dit document, dit wijkt niet veel af van het dagritme op de voorschool of het kinderdagverblijf. 

Hoe zien de wisselingen op de groep eruit? Heeft mijn kind daar last van? 

Uw kind zit dagelijks met maximaal 15 kinderen in een stamgroep.  De samenstelling van de groep kan 

door de dag heen wijzigen, doordat er zowel ’s ochtends als ’s middags nieuwe kinderen bij komen. 

http://www.deblokkenhut.nl/


Uiteraard zorgen onze pedagogisch medewerkers ervoor dat uw kind hier zo min mogelijk van merkt.  

Ouderbetrokkenheid 

Hoe ziet de ouderbetrokkenheid er op DE Peuterschool uit? 

Ouders zijn een belangrijke partner in DE Peuterschool. Doel van DE Peuterschool is ook ontmoeting 

tussen ouders en leerlingen over de (school)culturen heen en een doorgaande didactische leerlijn. De 

pilot Peuterschool zal in de samenwerking tussen alle partijen een proces van visieontwikkeling doorlopen 

waar ook ouders bij worden betrokken. Bijvoorbeeld in de klankbordgroep Peuterschool of ouderraad. 

Ouders weten per slot van rekening het beste wat hun kind nodig heeft en welke vorm van opvang voor 

hen het beste werkt. 

Methode 

Wat is het VVE programma? 

VVE staat voor vroeg- en voorschoolse educatie. De vroegschoolse educatie vindt op DE Peuterschool 

plaats en de voorschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. De DE Peuterschool werkt met 

het Programma Piramide, zoals ook in de voorschool en de basisschool. Op de website kunt u meer 

informatie vinden over de methode en de werkwijze. Uiteraard kunt u ook altijd vragen stellen aan onze 

pedagogisch medewerkers. 

Is er ook aanbod voor peuters die jonger zijn dan 2,5 jaar? 

Op de peuterscholen in Zuidoost is er geen groep voor kinderen tussen 0-2,5 jaar. Uiteraard brengen wij u 

graag in contact met een kinderopvang waarmee wij nauw samenwerken.  

  

Financiële vragen 

Wat is het financiële voordeel voor ouders? 

In het schooljaar 2014-2015 biedt de gemeente Amsterdam alle ouders een aantal dagdelen aan. Met 

doelgroep indicatie 12 uur per week, verdeeld over 4 dagen Zonder doelgroep indicatie 6 uur per week, 

verdeeld over 2 dagen 

Aanvullend op deze gesubsidieerde dagdelen kunt u opvang afnemen. Hiervoor gelden de algemene 

prijzen. Afhankelijk van uw wensen en situatie stellen wij een plaatsingsovereenkomst op maat voor u op. 

Voor meer informatie kijkt u op onze website. 



Krijg ik een contract als ik deelneem aan de pilot Peuterschool? 

Ja, indien u kinderopvang wenst af te nemen, krijgt u een contract waarin de tijdelijke aanpassing voor 

schooljaar 2014-2015 is opgenomen. Met ‘tijdelijke aanpassing’ bedoelen we de gesubsidieerde dagdelen 

die u voor één schooljaar krijgt. 

Doorgaande leerlijn met school 

Stroomt mijn kind automatisch door naar de betrokken school? 

DE Peuterschool werkt nauw samen met de drie eerder genoemde basisscholen. In Amsterdam er een 

nieuw stedelijk toelatingsbeleid geïntroduceerd. Kijk voor meer informatie op: 

http://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/@446823/pagina/ 

Mag ik zelf nog kiezen voor een andere school? En hoe zit het dan met de overdracht? 

Ja, dat kan. Ook als uw kind naar een andere school gaat dan As Soeffah, Bijlmerhorst of Polsstok, 

zorgen de pedagogisch medewerkers voor een warme overdracht. 

Heb ik nog keuze als ouder? Dus blijft de keuze voor een kinderdagverblijf, voorschool of Peuterschool? 

Ja, deze keuze blijft gedurende de pilot bestaan. We werken vraaggericht, hoe meer vraag er is naar DE 

Peuterschool, hoe meer Peuterschoolgroepen we zullen starten. 

  

Dagritme DE Peuterschool 

• 07.30 uur tot 08.30 uur:  Kinderopvang bij De Blokkenhut 

• 08.30 uur tot 12.15 uur: Diverse Piramide activiteiten 

De kinderen met een voorschoolse plek worden om 12.15 uur opgehaald 

• 12.15 uur tot 13.15 uur: Eetmoment met de overige peuters 

• 13.15 uur tot 15.30 uur: Diverse Piramide activiteiten.  

De groepen kunnen elk aangevuld worden met maximaal 7 kinderen die een voorschoolse plek 

hebben. Er bestaat ook de gelegenheid voor om te rusten voor de kinderen die de hele dag op de 

DE Peuterschool aanwezig zijn. De kinderen met een voorschoolse plek worden om 15.30 uur 

opgehaald.  

• 16.00 uur tot 18.00 uur: vrijspel- en ophaalmoment  
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