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VVE Jaar verslag van kinderdagverblijf Het Tuinhuis. 
 
Het jaar 2012 is alweer bijna voorbij. 
Een jaar waar veel activiteiten en VVE activiteiten zijn aangeboden. 
Om jullie een indruk te geven stuur ik jullie dit verslag. 
 
Er wordt op Het Tuinhuis gewerkt vanuit een jaarindeling, iedere maand staat een thema centraal. 
De activiteiten worden per 4 weken aangeboden. 
Dit jaar hebben we 4 Uk & Puk thema`s behandeld. 
De activiteiten begeleidster maakt een indeling zodat iedereen ziet wat er per dag wordt 
aangeboden aan de kinderen. Maar ook welke ontwikkelingsdoelen extra aandacht krijgen. 
Doordat Tuinhuis breed het Uk & Puk thema word aangeboden kunnen we aan het eind van de 
maand zeggen 
dat alle kinderen hetzelfde aangeboden gekregen, en wordt er op het zelfde manier gewerkt. 
Tijdens Uk &Puk thema zorgt de bibliotheek Boskoop ervoor dat er boeken klaar staan die 
aansluiten op het thema. 
 
Om ouderbetrokkenheid te stimuleren plaatsen wij op onze site extra Uk &Puk matraiaal waar  
ouders tijdens Uk &Puk thema thuis mee aan de slag kunnen gaan. 
Dit sluit uiteraard aan op het thema die op dat moment word aangeboden. 
 
 

Aangeboden activiteiten vanuit bibliotheek Boskoop: 
 
Het Tuinhuis is zich er wel degelijk van bewust dat taal een belangrijk onderdeel is in de 
ontwikkeling van het kind, en zet zich daarom ook in om dit zo gevarieerd mogelijk aan te bieden. 
Daar sluiten de activiteiten van de bibliotheek goed op aan zoals: 
 

• voorlees ontbijt: 
Daar heeft het Tuinhuis aan mee gedaan.  
In totaal zijn er 15 kinderen heen gegaan dit jaar onder begeleiding van 4 leidsters. 
 

• voorlees oma`s: 
Ook hiervoor stelt het Tuinhuis graag zijn deuren voor open. 
In overleg met de bibliotheek kwamen er 2 voorleesoma`s, een voor de donderdag ochtend en de 
ander op vrijdag ochtend. Dit is voor een periode van 6 weken. De activietiten begeleidster stelt 
hiervoor een vast groepje kinderen samen en houdt rekening met kinderen met een VVE indicatie. 
 

• nationale voorleesdagen: 
Hier heeft Het Tuinhuis bij de bibliotheek geen gebruik van gemaakt maar hebben dit zelf 
georganiseerd. 
En niet zomaar iemand maar Marieke Folles bekend van musical en de televisie serie de 
Sprookjesboom kwam een ochtend bij onze kinderen, in kleine groepjes  voorlezen. 
Dit werd heel toepasselijk gedaan op onze BSO lokatie waar er een speciale ruimte is helemaal in de 
sfeer van sprookjes. 
Dit was een geslaagde dag! 
 
 
 
 



Eigen thema`s: 
 
Naast de thema`s van Uk & Puk behandelen we ook eigen thema`s. 
ook hiervoor maakt de activiteiten begeleidster een planning zodat we weer aan het eind van de 
maand kunnen zeggen dat Tuinhuis breed alle kinderen het zelfde hebben gedaan. 
Ook bij eigen thema`s staan de 4 ontwikkelingsdoelen centraal. 
De activiteiten van zowel Uk &Puk als eigen thema worden in kleine groepen aangeboden. 
Dit om zo de activiteit  samen met de kinderen nog beter uit te kunnen voeren en aansturen. 
 
 
Dit jaar hebben we 4 Uk &Puk thema`s behandeld en 5 eigen thema`s. Tijdens de andere  3 
maanden staan de feestdagen centraal. Dan moet u denken aan Moederdag en Vaderdag, Sinterklaas 
, Kerst en Oud en Nieuw. 
En we laten nog ruimte over voor de leidsters voor eigen invulling. 
Maar ook hier staan de 4 ontwikkelingsdoelen centraal. 
 
  

VVE activiteiten: 
 
Daarnaast bied het Tuinhuis ook nog aan kinderen vanaf 3 jaar VVE activiteiten. 
Alle kinderen van 3 jaar mogen hieraan deelnemen, echter kinderen met een VVE indicatie krijgen 
voorrrang. 
Dit wordt aangeboden in een ruimte die speciaal daarvoor vrij is gemaakt en ingericht. 
VVE activiteiten worden in kleine groepen van max. 7 kinderen aangeboden 
Dit word gegeven door bevoegd en bekwaam personeel die hiervoor speciaal zijn opgeleid en 
ingeroosterd. 
 
Bij VVE activiteiten werken we ook per maand met een thema. 
De activiteiten krijgen meer diepgang en dus voor kinderen betekend dat meer uitdaging. 
Ook hier staan de 4 ontwikkelingsdoelen weer centraal. 
Er wordt een maandschema gemaakt waarin beschreven staat wanneer welk ontwikkelingsdoel 
centraal staat. 
De destreffende leidster bedenkt een activiteit die aansluit op het thema en als rode lijn voor het 
ontwikkelingsdoel van die dag. 
Zijn er kinderen met een VVE indicatie, dan wordt er tijdens de VVE activiteiten bijgehouden hoe 
de ontwikkeling die dag is verlopen en schriftelijk vermeld in het persoonlijk dossier. 
Daarnaast worden de ontwikkelingen ook doorgegeven aan de mentor van het kind. 
 
Om ook bij VVE activiteiten ouderbetrokkenheid te stimuleren krijgen de kinderen aan het eind van 
de maand hun gemaakte werkjes mee naar huis met daarbij een brief met uitleg wat de 
achterliggende gedachten zijn van de werkjes. 
Daarnaast plaatsen we foto’s op de site om ouders een indruk te geven en maandelijks krijgen 
ouders een nieuwsgieter met daar vermeld de activieiten die zijn gedaan en behandeld hebben en 
wat we de komende periode gaan doen. 
 
 
Zoals u misschien gemerkt heeft wordt er standaard op het Tuinhuis met VVE materialen en 
middelen gewerkt, 
ongeacht of er nu wel of geen kinderen met VVE indicatie zijn. 
Door op deze manier te werken signaleren we veel eerder zorgkinderen. Dus eigenlijk werkt het 
Tuinhuis preventief. 
Wij wachten niet op indicatie van Centrum Jeugd en Gezin maar op deze manier hebben wij in een 
vroeger stadium zorgkinderen in het vizier. 
En dat is grotendeels te danken aan ons grote en diverse aanbod van activiteiten en bevoegheid en 
bekwaamheid van het personeel. 
 
 
 
 



Scholing: 
 
Om garant te staan dat de kinderen centraal staan en de beste zorg, sturing en begeleiding krijgen, 
zet Het Tuinhuis zich 100% in om het personeel te scholen en op de hoogte te blijven van de laatste 
ontwikkelingen. 
Dit jaar heeft Het Tuinhuis de VVE cursus succes  afgerond.  Die werd aangeboden door MHR. 
Door de grote opkomst was het mogelijk om samen met MHR de VVE cursus helemaal aan te passen 
voor het Tuinhuis. 
Mei dit jaar is de curcus afgesloten en zijn wij nu druk bezig om het binnen het Tuinhuis te 
implementeren. 
Dus we werken nu ook met een groepsplan, groepsoverzicht en activiteiten spin. 
Door hiermee actief mee aan de slag te gaan staat het individuele kind nog meer centraal. 
 
Daarnaast bied Het Tuinhuis het personeel de mogelijkheid deel te nemen aan de Kinderopvang 
Academie. 
Kinderopvang Academie is speciaal ontwikkeld voor de kinderopvang. 
Hun bieden onderwerpen aan die belangrijk zijn om te weten voor een leidster. 
Daarnaast moeten ze ook toetsen maken, om te kijken of ze de aangeboden onderwerpen goed 
weten en begrijpen. Dit wordt onder andere aangeboden door psycholoog Steven Pont. 
 
 
 

Contacten: 
 
We onderhouden ook contacten met Centrum Jeugd en Gezin. 
Per kwartaal hebben we overleg  over hoe het allemaal gaat, en waar we ons kunnen verbeteren, en 
VVE indicatie kinderen. 
 
In 2013 gaan we kijken hoe de BSO van  het Tuinhuis samen met Centrum Jeugd en Gezin  en 
Kinderopvang Kern kinderen in de leeftijd categorie 7 t/m 12 jaar in het vizier kunnen gaan krijgen. 
Wat gaan we doen bij zorgkinderen? Hierin kan en wil de BSO een belangrijke rol in meespelen. 
 
 
Ik hoop dat u op deze manier een indruk heeft gekregen waar Het Tuinhuis zich het afgelopen jaar 
hard voor heeft gemaakt! 
En dat we dus eigenlijk preventief werken ondanks dat we er helaas geen subsidie voor krijgen. 
Het Tuinhuis heeft activiteiten en VVE activiteiten hoog staan! 
 
Mocht er vragen zijn of intresse zijn voor verdere uitleg dan nodig ik u graag uit op het Tuinhuis, om 
het verder toe te lichten. 
 
 
 
Met vriendelijke Groet, 
 
Carla Vermeulen 
 
 
 
 
 

 


