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Van harte welkom!
Van harte welkom bij voorschool Marcoen!
Binnenkort komt uw kind twee ochtenden per week naar de voorschool. We beseffen dat dit voor uw
kind, maar ook voor u, een grote stap is. Voor velen van u is dit de eerste grote stap van uw kind
buiten het gezin. In dit boekje vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor de
ouders/verzorgers van de kinderen die onze voorschool zullen gaan bezoeken.

Kennismaking
Wij vinden het erg belangrijk dat uw kind een goede start maakt. Daarom nodigen de pedagogisch
professionals u en uw kind ongeveer een week voor plaatsing uit voor een kennismakingsgesprek.
Tijdens dit gesprek kunnen u en uw kind kennismaken met de pedagogisch professionals en
andersom. Uw kind krijgt de gelegenheid om de speelruimte te ontdekken, terwijl de pedagogisch
professionals met u eventuele bijzonderheden over het kind bespreken. Bovendien vertellen de
pedagogisch professionals over de werkwijze op de voorschool.
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Algemeen
Voorschool Marcoen biedt de mogelijkheid aan peuters van 2,5 jaar tot 4 jaar om zich twee dagdelen per
week op een leuke leerzame manier voor te bereiden op de basisschool. De peuters krijgen een goed
doordacht programma aangeboden door gekwalificeerde, ervaren pedagogisch professionals. De
vertrouwde omgeving nodigt de kinderen uit om spelenderwijs te leren, te ontdekken, plezier te maken
en in contact te komen met leeftijdgenootjes.
Er is een nauwe samenwerking met groep 1-2. De voordelen hiervan zijn dat de kinderen nauwelijks
moeite hebben met de start in groep 1.
De werkwijze zorgt voor een doorgaande lijn binnen onze onderbouw. We doen waar het kan mee aan
activiteiten van de basisschool, waardoor ook de leerlingen en leerkrachten bekend zijn voor de peuters.

Werkwijze
Op de voorschool werken we aan de hand van thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de
peuters. Ieder thema duurt 4 tot 6 weken. Deze manier van werken geeft de peuters de
gelegenheid zich te verdiepen in een onderwerp. Bij ieder thema wordt aandacht
besteed aan alle ontwikkelingsgebieden zoals de taalontwikkeling, de sociaal-emotionele
ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. De vrolijke
handpop “Puk” betrekt kinderen bij de activiteiten. Hij “praat” met hen en lokt zo op een
veilige manier interactie uit.

Dagdelen en openingstijden
Voorschool Marcoen is geopend op maandag-, dinsdag-, woensdag-, donderdag- en vrijdagochtend van
8.30 uur tot 12.30 uur en op maandagmiddag van 13.00uur tot 17.00uur. Iedere peuter komt twee vaste
dagdelen naar de voorschool.
We werken met vaste dagdeelcombinaties, dit zijn:
maandagochtend-woensdagochtend, maandagmiddag-vrijdagochtend, en dinsdagochtenddonderdagochtend.
Kinderen die in aanmerking komen voor VVE komen 4 dagdelen per week. Iedere dagdeelcombinatie
kunnen maximaal 16 peuters geplaatst worden.
De vakanties van de voorschool lopen gelijk met de vakanties voor de kinderen van groep 1 t/m 8. De
meest actuele schoolagenda vindt u in het Ouderportaal. Uiteraard is het mogelijk om buiten de
schoolvakanties vrij te nemen. Wij verzoeken u dit tijdig bij de pedagogisch professionals te melden. Het is
niet mogelijk om gemiste ochtenden op een andere dag in te halen.
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Dagindeling
Peuters ontwikkelen zich door te spelen in een veilige, uitdagende omgeving waarin ze zich prettig
voelen.
Het gevoel van veiligheid is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de peuter. Die veiligheid wordt
o.a. geboden door iedere ochtend te werken volgens een vast dagritme:
• Ontvangst door de pedagogisch professionals, jas ophangen en tas uitruimen
• Spelinloop
• Openingskring
• Vrij spelen, geleide activiteiten individueel of in kleine groepjes
• Fruit eten en drinken
• Buiten spelen
• Brood eten (snackmoment in de middag)
• Afsluiting in de kring
Dit programma wordt visueel gemaakt voor de kinderen d.m.v. dagritmekaarten.

Praktische zaken
• Medewerkers
Pedagogisch professionals:
Juf Susanne Weterings, maandag, dinsdag, woensdag
Juf Kim Priest, maandag t/m vrijdag
Juf Maja Leenaars, donderdag en vrijdag
Vrijwilligster: Juf Jacqueline
Directie van de school: Mariëlle van Etten
Pedagogisch coach en intern begeleider: Jasmijn Brandt
• Als uw kind door ziekte of anderszins niet naar de voorschool komt, kunt u dit melden via het
ouderportaal. Bij voorkeur voor 8.15u.
• Ons telefoonnummer is 0161-411376. De voorschool is telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m
vrijdag tussen 8.00 uur en 14.00 uur en op maandag tussen 8.00uur en 17.15u. De school is
bereikbaar tussen 8.00u en 17.00u. Onder peutertijd zijn de leidsters niet bereikbaar voor vragen.
Korte mededelingen kunt u via het ouderportaal doen. Voor een gesprek kunt u het beste een
afspraak maken.
• Als uw kind door iemand opgehaald wordt die de pedagogisch professionals niet kennen, horen wij
dit graag van tevoren.
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• De kinderen mogen ieder dagdeel fruit meenemen. Het fruit graag gesneden en in een trommeltje
duidelijk voorzien van naam. Wij verzoeken u druiven doorgesneden mee te geven. De voorschool
verzorgt iets te drinken.
• Tegen het eind van de ochtend lunchen we samen met de peuters. Hiervoor nemen de kinderen hun
eigen lunch mee in een trommeltje voorzien van naam en iets te drinken in een herbruikbare beker. Wij
maken hier een gezellig moment van door samen aan tafel te eten.

• Tegen het eind van de middag eten we een gezonde snack. Hiervoor nemen de kinderen een gezonde
snack mee in een trommeltje voorzien van naam. We denken hierbij aan een gezond koekje, rijstwafel,
soepstengel, rozijntjes o.i.d.
• Kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden uiteraard verschoond. Daarom is het fijn als we van ieder
kind een kleine voorraad (ongeveer 10) luiers op de voorschool hebben (geen up-and-go luiers). Wij
informeren u persoonlijk zodra er weer aanvulling gewenst is. Als uw kind nog niet zindelijk is, wilt u
hem/haar dan een los hemdje en onderbroekje aangeven (geen rompertje) en extra verschoning
meegeven in de tas?
• Bij koorts en diarree adviseren we om uw kind thuis te laten.
• Als uw kind overgevoelig is voor bepaalde stoffen of een dieet volgt, horen we dit graag.
• Na iedere vakantie vindt er een hoofdluiscontrole plaats. Indien er bij uw kind hoofdluis gevonden
is, brengen we u daar persoonlijk van op de hoogte.
• Natuurlijk bent u van harte welkom bij het vieren van de verjaardag van uw kind op de voorschool.
We vieren de verjaardagen aan het begin van de ochtend. Samen zingen we voor de jarige en
iedereen mag hem/haar feliciteren. Natuurlijk mag de jarige ook trakteren. Graag een kleine
traktatie zoals rozijntjes, een koekje of cakeje.
• Is er thuis iets voorgevallen dat indruk kan maken op het kind (geboorte, overlijden enz. in familie
of gewoon slecht geslapen), dan horen wij dit graag voorafgaande aan de ochtend. Zo kunnen we
inspelen op de belevingswereld van uw kind.
• Voor overige vragen en opmerkingen kunt u vanaf 12.30 uur altijd bij de pedagogisch professionals
terecht.

Ouderbetrokkenheid
Ouderbetrokkenheid staat bij de voorschool hoog in het vaandel. We streven ernaar de ouders
zoveel mogelijk te betrekken bij de activiteiten en de ontwikkeling van de peuters op de voorschool.
Om te beginnen plannen we een kennismakingsgesprek met ouders en kind voor een wederzijdse
kennismaking.
Zodra uw kind naar de voorschool komt, is er na peutertijd altijd de gelegenheid om iets te vragen of
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te bespreken met de pedagogisch professionals.

We houden alle ouders via het Ouderportaal op de hoogte van onze activiteiten op de voorschool.
Via dit Ouderportaal ontvangt u ook ander nieuws van de Marcoen. Ook op de website
www.basisschool-marcoen.nl vindt u informatie. We organiseren leuke activiteiten waarbij we hulp
van ouders erg waarderen, bijvoorbeeld een uitstapje, de Koningsspelen, sportdag enz.
Rond de derde en vierde verjaardag plannen we een oudergesprek om de ontwikkeling van het kind
op de voorschool met u te bespreken.

Oudercommissie
Voorschool Marcoen streeft naar het hebben van een oudercommissie. De oudercommissie participeert
in het beleid van de voorschool namens de ouders. Zij mogen advies geven om de kwaliteit te waarborgen
of te verbeteren. Ook zijn zij aanspreekpunt voor alle voorschoolouders. Twee keer per jaar komt de
oudercommissie samen met de directie van de school. Er wordt dan onder andere gesproken over het
pedagogisch beleid en zaken zoals beleid met betrekking tot veiligheid, voeding en gezondheid. De
oudercommissie van de Marcoen bestaat uit drie ouders. Het regelement is in te zien bij de directie van
de school.
Indien het niet lukt om een oudercommissie te vormen vindt er een alternatieve ouderraadpleging plaats.

Ouderportaal
Het Ouderportaal is een website/app waarop we foto’s en berichten plaatsen die betrekking hebben op
de voorschool. Het Ouderportaal is alleen toegankelijk voor de ouders van de (voor)school en
pedagogisch professionals/leerkrachten. Verder is het afgeschermd. U ziet alleen informatie die voor u
van toepassing is. Zodra uw kind de voorschool bezoekt, krijgt u informatie over hoe u een account kan
aanmaken. Het is de bedoeling dat alle ouders een Ouderportaal-account aanmaken. Mededelingen en
oproepjes worden ook via Ouderportaal gedaan.

VVE
VVE betekent voor- en vroegschoolse educatie. Dit is onderwijs voor zeer jonge kinderen met een
(taal)achterstand. Met deze extra begeleiding streven we ernaar een goede start te kunnen maken op de
basisschool. Voorschool Marcoen verzorgt voor deze groep leerlingen voorschoolse educatie. Als uw kind
een VVE-indicatie heeft dan mag het 4 dagdelen naar de voorschool komen. Een VVE-verklaring wordt
afgegeven door het consultatiebureau.

Peuterzorgteam
Een peuterzorgteam is een samenwerking tussen de voorschool, het consultatiebureau en de intern
begeleider (IB-er) van de school. Tijdens dit overleg wordt de ontwikkeling van de kinderen besproken. Als
de pedagogisch professionals het nodig achten om de ontwikkeling van uw kind hierin te bespreken,
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wordt u daarvan op de hoogte gesteld.
Op deze manier zorgen we met z’n allen voor een goede ontwikkeling van uw kind.

Kijk!
De pedagogisch professionals volgen de ontwikkeling van de kinderen aan de hand van KIJK!-registratie.
Dit is een observatiesysteem om de ontwikkeling van een kind in kaart te brengen. Er wordt o.a. gekeken
naar de sociaal- emotionele ontwikkeling, de spelontwikkeling, de spraak- taalontwikkeling, cognitieve
ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
Rond de derde en vierde verjaardag van een kind, nodigen we de ouders uit voor een oudergesprek
waarin we onze ervaringen en bevindingen met elkaar kunnen delen.
Zodra een kind de overstap maakt naar de kleuterklas, worden de bevindingen overgedragen aan de
desbetreffende leerkrachten. KIJK! wordt zowel op de voorschool als in de kleuterklassen gebruikt.

Kosten
Wanneer een peuter gebruik gaat maken van de voorschool van een basisschool van Delta-onderwijs dan
zijn daar kosten aan verbonden. De voorscholen vallen nog niet onder het regulier onderwijs dat, als uw
kind 4 jaar wordt, gratis is. Voor deelname aan de voorschool vragen wij van u een ouderbijdrage.
Daarnaast subsidieert de gemeente Oosterhout ook de voorscholen.
De ouderbijdrage voor de voorschool bedraagt € 8,46 per uur over 32 uren per maand.
U hoeft echter in de meeste gevallen niet dit gehele bedrag te betalen.
Omdat de voorscholen vallen onder de wet kinderopvang kunt u, als u recht hebt op
kinderopvangtoeslag, via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen.
Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de inkomensafhankelijke
subsidie van de gemeente Oosterhout. Op de website van Delta voorschool leest u hoe dit werkt.
voorschool – Delta-onderwijs

Inschrijven
U kunt uw kind inschrijven op de voorschool vanaf het moment dat hij/zij 1,5 jaar oud is. U vindt de link
voor aanmelding op onze website. Indien er sprake is van een wachtlijst plaatsen wij op volgorde van
aanmelding.
Naast het digitale inschrijfformulier van Delta-voorschool vragen wij u ook het aanmeldformulier van
school in te vullen. Dit is terug te vinden op de website of u kunt het ophalen op school.
Het plaatsen en het betalen verloopt via het secretariaat van Delta-voorschool.
Telefoonnummer: 0162-464770
Email: voorschool@delta-onderwijs.nl

Voor verdere informatie bent u van harte welkom bij ons op de voorschool!
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