Handleiding Tijdlijn Voorschool
Wat, met wie en wanneer?

Hoe moet ik de Tijdlijn Voorschool ‘lezen’?
- De Tijdlijn Voorschool is een actieschema bedoeld voor pedagogisch
medewerkers met als leidraad de leeftijd van kinderen van 0-6 jaar.
- De leeftijden vind je terug in de verticale balk die de twee pagina’s in twee
helften deelt.
- Aan de rechterkant van de pagina, in groen, staan de acties die pedagogisch
medewerkers bij verschillende leeftijden moeten, en soms kunnen,
ondernemen.
- Aan de linkerkant van de pagina, in diverse kleuren, worden de acties
beschreven die door de eerste directe externe ketenpartners bij verschillende
leeftijden moeten, en soms kunnen worden ondernomen.
- Omdat de inzet van Sterke Start niet aan een specifieke leeftijd verbonden is,
wordt deze begeleiding aangegeven door de paarse, verticale balk aan de
linkerzijde die bij de hele periode van 0-6 jaar aansluit.

Afkortingen en kleuren
- Om de leesbaarheid te vergroten wordt er in het schema gebruik
gemaakt van afkortingen en kleuren.
- Wat deze betekenen, vind je in het schema terug bij Afkortingen.

In ontwikkeling
- De wereld van voor- en vroegscholen is de laatste jaren sterk
in ontwikkeling. De informatie in dit schema zal dan ook
regelmatig aangepast worden, indien dat nodig is.
- Helaas kan niet gegarandeerd worden dat alle informatie
altijd helemaal juist vermeld wordt. Het blijft belangrijk om
bij acties zelf te checken of de informatie nog up-to-date is.

Volledigheid
- Er is getracht de acties zo volledig mogelijk weer te geven.
- Daarbij moet gezegd worden dat in de realiteit zaken soms
anders lopen dan in het schema wordt aangegeven. Zie de Tijdlijn
Voorschool dan ook als een wenselijke gang van zaken die
houvast biedt bij acties die ondernomen moeten en kunnen
worden rondom kinderen van 0-6 jaar in de voor- en
vroegschool.
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Wat, met wie en wanneer?

Tijdlijn Voorschool
JGZ contactmomenten CB
in 1e levensjaar
4 weken, 2 maanden, 3 maanden, 4
maanden, 6 maanden, 7.6-9 maanden
(op verzoek), 10.6 maanden.
VVA – 0.6-1 jaar Instapje Baby
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JGZ contactmoment CB – 1.2 jaar
Indien indicatie VVE, dan toeleiding
via De Schoor naar VVA activiteit
en/of aanmelding VVE-plaats op
voorschool.
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Instapje

VVA – 1.6-3 jaar Mini Samenspel
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JGZ contactmoment CB- 2 jaar
- Indicatie binnen bij Toeleiding via
De Schoor naar VVA activiteit of VVEplaats voor 2 dagdelen op een
voorschool.
- KO kan indicatie aanvragen bij JGZ.

PM – vanaf 2 jaar
- Plaatsing VVE-voorschool. Vanaf 2.6 jaar
VVE-plaatsing 4 dagdelen.
- Na 10 weken: startobservatie -> gesprek
ouders.
- 2-3 maandelijks zorgoverleg met LG (zie
Zorgmap).
- Wanneer nodig: inzet stimuleringsplan op
de groep i.o.m. ouders.
- Bij reguliere plaatsingen: na overleg met
ouders eventueel VVE-indicatie aanvragen bij
JGZ.
- Kind met VVE indicatie/indicatoren in
dagopvang?: Dan overleg met ouders over
mogelijkheden en wenselijkheid tot
aanvullende plaatsing kind op VVE
voorschool.

JGZ contactmoment CB– 2.6 jaar
. Extra contactmomenten zijn
mogelijk bij vermoeden van
ontwikkelingsachterstanden.

JGZ / LK/VVA /Coach / PM en LG
- Minimaal 4x per jaar zorgoverleg
PM en LG.
- Minimaal 3 x per jaar zorgoverleg
JGZ, PM over alle zorgkinderen.
- Regelmatig contact PM met VVA
medewerker.
- Doorgaande lijn; regelmatig formeel
en informeel contact tussen LK/IB en
PM.

VVA – 2-4 jaar
- Opstapje.
- VVE Thuis voor ouders van VVEpeuters.
JGZ contactmoment CB – 3 jaar

2.9

3

2.9
5

3

PM – 2.9 jaar
- PE 1/ LVS invullen en bespreken met
ouders.
- Waar nodig inzet stimuleringsplan i.o.m.
ouders.
- Bij zorg die om actie vraagt van buitenaf:
* PE bespreken met ouders.
* Inzet externe zorgverleners bespreken.
* Afspraken in kinddossier.
* Begeleiding inzetten.
* Afstemming met ouders en externe
partijen vastleggen in kinddossier.
PM / JGZ
- Vorderingen vastleggen in kinddossier.
- Terugkoppeling met JGZ met toestemming
van ouders.
- Vervolgstappen bespreken met JGZ.
- Bespreken aan ouders. Vastleggen in
kinddossier.

A
c
t

VVA – 1-2 jaar

PM – voorafgaand aan plaatsing
- VVE indicatoren bekend bij PM.
- Intake met ouders en kind.
- Met toestemming ouders contact met
betrokken partijen; JGZ of andere
zorgaanbieders; VVA.
- Ouders wijzen op deelname aan VVA
activiteiten t.b.v. ouders en kind.
- Ouders erop wijzen dat hun kind rond 3.6
jaar ingeschreven moet worden bij PO.
- Start kinddossier.
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Tijdlijn Voorschool

PO / Dir / IB / LK
- Zorgkinderen in beeld bij IB PO.

PO / Dir / IB / LK – 3.9-3.10 jaar
- Inzichtelijk/PE ophalen uit
Digidoor.
- Warme overdracht om
ondersteuningsbehoefte en
doorlopen traject helder te
krijgen. Na toestemming ouders.
Bij voorkeur samen met ouders.
- Intake op school. Aanbevolen
met ouder én kind.
- Na intake zorgkind mogelijk 2e
gesprek met Dir+ IB om zorg in
kaart te brengen.
- POA inschakelen indien nodig
i.v.m. ondersteuningsbehoefte
en/of passende schoolkeuze.
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PM – 3.9 jaar
- Na toestemming ouders: Inzichtelijk of
PE met bijlages in Digidoor + digimail
klaarzetten.
- De specifieke onderwijsbehoefte van
het kind is duidelijk uit Inzichtelijk, PE of
ander LVS.
- Eindgesprek met ouders.
- Na toestemming: Verzenden
documenten en aanvulling van ouders
in Digidoor
- Warme overdracht aan LK/IB i.o.m.
ouders of met ouders,.
- Ook inhoud stimuleringsplannen en
zorgplannen delen na toestemming
ouders.
- Warme overdracht BSO, waar relevant
en na toestemming ouders.
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JGZ contactmoment CB –
3.9 of 3.10 jaar

PM – 3.6 jaar
- Check bij ouders inschrijving kind bij
PO.
- Zorgkinderen bekend bij IB school
i.o.m. ouders.
- Bij zorg; IB-er op de groep om kind te
observeren
- POA inschakelen indien nodig i.v.m.
schoolkeuze.

PO / Dir / IB / LK – 4 – 4.3 jaar
- Plaatsing PO evt met
ondersteuning vanuit POA of
- SBO of Taalcentrum.
- Terugkoppeling naar voorschool
VVA – 4-6 jaar
- Opstap.
- VVE Thuis voor ouders van VVE
kleuters.

Afkortingen
CB
=Consultatiebureau
JGZ = Jeugd gezondheidszorg
VVA = Voor- en vroegschoolse
Activiteiten
PO = Primair onderwijs
Dir = Directeur
LK
= Leerkracht
IB
= Intern begeleider
POA = Passend onderwijs
Almere
KO = Kinderopvang
PM = Pedagogisch medewerker
LG
= Leidinggevende
PE
= Peuterestafette
LVS = Leerlingvolgsysteem

6
Algemene tips
- VVE kind in dagopvang? Overweeg de
gevolgen voor het kind wanneer wordt
gedacht aan aanvullend VVE aanbod
vanuit een VVE speelzaal.
- Aansluiten bij LVS school.
- Kwaliteit inhoud overdracht via PE/LVS
verbeteren: Wat is de specifieke
(onderwijs)behoefte van dit kind? Wat
heeft dit kind nodig in de overstap naar
PO?
- Warme overdracht ouder/LK/IB/ PM.
- Intake bij voorkeur met ouder en kind.
- Overweeg om een peuter vanaf 3.6
jaar regelmatig mee te laten doen in
groep 1.
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