
Peuterplus bij ´t Flinterke 
  

Wat houdt peuterplus bij ´t Flinterke in? 

Peuterplus is een programma speciaal ontwikkelt 
voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Peuterplus biedt   
activiteiten aan die aansluiten bij de ontwikkeling 
en interesses van de peuters. 

Wij gebruiken het VVE-programma Uk & Puk 
in onze kinderopvang. (VVE betekend Voor- en 
Vroegschoolse Educatie). Het doel van VVE is het 
voorkomen van (taal) achterstanden. Uk & Puk is      
ontwikkeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar, maar 
ook zeer geschikt voor peuterplus. We betrekken 
Puk bij de activiteiten, dit vinden peuters echt 
geweldig.

  

  

De peuters krijgen tijdens de activiteiten meer 
verdieping. Het gaat net een stapje verder met 
de uitleg en opdrachten dan bij de baby’s en de   
dreumesen.  

	

Door de leeftijdssamenstelling en de aangeboden 
activiteiten bij peuterplus is het leuk en uitdagend 
voor peuters. Ze kunnen samen spelen, van elkaar 
leren, zich ontwikkelen, groeien en ervaringen     
opdoen. Dit alles in een veilige en vertrouwde          
omgeving. Voor sommige peuters is een extra 
steuntje in de rug belangrijk voor hun ontwikke-
ling. Onze pedagogisch medewerkers begeleiden en 
stimuleren de peuters hierin.  

 

Aanbod 

Elke dag zullen de kinderen vanaf 2 jaar, op meer-
dere momenten in groepjes activiteiten worden 
aangeboden. 
 
Tijdens de activiteiten worden de peuters op hun 
zelfstandigheid aangesproken. Tevens wordt er van 
de peuters meer concentratie gevraagd.  

De peuters gaan doelgerichte handelingen verrich-
ten om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen.

Interesse om deel te nemen aan dit programma van 
‘t Flinterke? Dat kan, voor ten minste 2 ochtenden 
per week van 8.45 tot 11.45 uur.

Vaardigheden toepassen en ontwikkelen 

De vaardigheden die de peuters hebben geleerd of 
gesignaleerd tijdens activiteiten of leermomenten 
kunnen ze gerichter gebruiken. Ook leren ze zelf 
naar oplossingen te zoeken en deze ook in andere 
situaties toe te passen. Ieder kind mag zich in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen.  
 

Tijdens de activiteiten stimuleren onze pedagogisch 
medewerkers de peuters door ze op een positieve 
manier te benaderen. 

Dit doen ze op het gebied van:  

* Spraak- en taalontwikkeling  
* Sociaalemotionele ontwikkeling    
* Motorische en zintuigelijke ontwikkeling 
* Rekenprikkels en rekenvaardigheden 
* En heel belangrijk: we zorgen ervoor dat de 
   peuters lol hebben!  
 
 
 
 



Een effectief voorbeeld van peuterplus  

Met het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe 
wij te werk gaan met peuterplus en hoe alle 
ontwikkelings- gebieden aan bod komen. 
 
We starten elke dag met een vast ritueel en 
bespreken samen met Puk de dag van de week, 
het dag-nacht ritme, het seizoen en het actuele 
weer aan de hand van boekjes of tekeningen. 

  
“Wauw Puk! Wat heb jij in je rugzak zitten?” Puk 
kijkt achterom. Er steekt iets pluizigs uit. 
“Het is een beer.” zegt een van de kinderen. 
“Oh ja natuurlijk, dat is mijn knuffel” zegt Puk.

Om de beurt benoemen de kinderen elk een 
lichaamsdeel van de beer en vertellen hoe deze 
eruit ziet.  Maar ook hoeveel hij ervan heeft en 
wat de beer ermee kan doen. En die neus, is die 
hard of zacht, rood of zwart. En een giraffe? Heeft 
die dezelfde benen en dezelfde kleur als de beer? 
Heeft er wel eens iemand van jullie een echte beer 
gezien? Puk heeft een heleboel beren gezien in 
een boek. Kijk maar! Wie weet er wat een beer 
kan? Laat dat dan maar eens horen/zien. Kunnen 
jullie ook zo lopen als een beer? Zou die beer net 
zo hard kunnen rennen als jullie?  
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