Bijlage 5
Ouderprogramma voorschool
De personele inzet voor de organisatie van de voor- en vroegschoolse educatie
betreft:
•
•

•

•

•

•

•

Het ouderprogramma is zowel ontwikkelingsgericht als programmagericht.
Het ouderprogramma bestaat uit 10 ouderbijeenkomsten gedurende het jaar dat
kinderen deelnemen aan een voorschooltraject. Deze 10 bijeenkomsten worden
op 4 dagdelen aangeboden op één van de voorschoollocaties.
Deze ouderbijeenkomsten vinden overdag, eens in de maand plaats op een vast
dagdeel dat de kinderen in de vve-groep hun activiteiten hebben. De
ouderbijeenkomst duurt 1½ uur.
Minimaal één van de ouders verplicht zich om deel te nemen aan het
ouderprogramma. In totaal gaat het dus om circa 75 ouders die het programma
volgen.
Per Uk en Puk-thema (in totaal zijn er 10 – inclusief het Welkomprogramma) is er
1 ouderbijeenkomst. Bij de bijeenkomst wordt aan de ouders een
opvoedingsthema aangeboden. Daarna krijgen de ouders uitleg over het thema
wat in de groep behandeld wordt en wordt aan de hand van werkbladen ouders
activiteiten aangeboden voor thuis.
Naast de groepsgerichte ouderbijeenkomsten draait elke ouder eenmaal per
maand een dagdeel mee op de groep van het kind. Hier zien zij hoe de leidsters
communiceren met de kinderen en zien zij het vve-programma in de praktijk,
zodat ouders onderdelen hiervan ook thuis toe kunnen passen.
De ouderprogramma’s “Bij de hand” en ‘Opstapje’ zijn voor de IJsselsteinse
situatie op maat gemaakt en afgestemd op het programma “Taalrijk”. Deze zijn
aangepast aan het programma Uk en Puk.
Er vinden ook individuele contacten tussen contactmedewerkers en ouders
plaats. Bijvoorbeeld:
- Als ouders gemaakte afspraken niet naleven.
- Als de ouderconsulent ondersteuning nodig heeft van de contactmedewerker
(bijvoorbeeld voor tolken) voor de toeleiding/werving van ouders.
- Als de ouder tijdens de bijeenkomsten dusdanige signalen afgeeft dat de
voorschoolmedewerkers een verwijzing naar het jeugdteam willen adviseren.
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