Peuterconsulent gemeente Culemborg
Vanaf januari 2017 ben ik (Annemarie Baars) als
peuterconsulent in de gemeente Culemborg werkzaam. De
gemeente Culemborg wil alle kinderen van vier jaar een
goede start laten maken op de basisschool. Vooral voor de
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben is het van
belang dat de overstap van peuteropvang/kinderopvang naar
het basisonderwijs goed verloopt. De gemeente en het
samenwerkingsverband Betuws Primair Passend Onderwijs
(BePO) hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen en
vanaf 2017 een peuterconsulent voor de betrokken
instellingen en scholen beschikbaar gesteld. Uit de evaluaties
van het project blijkt dat de peuterconsulent de beoogde
toegevoegde waarde levert. De peuterconsulent heeft
contacten met de gemeente, het wijkteam, het
consultatiebureau, jeugd- en schoolarts, zorgaanbieders, de
verschillende scholen en de kinderopvang in Culemborg.
Als leerkracht, ( psychomotorisch) remedial teacher, sociale vaardigheidstrainer en ambulant
begeleider heb ik ruim 25 jaar met heel veel plezier gewerkt in en met alle groepen leerlingen van
het basis- en speciaal basisonderwijs. Binnen het speciaal basisonderwijs heb ik ook sociale
vaardigheidstrainingen (SOVA) gegeven en psychomotorische begeleiding. Ik heb altijd met veel
plezier verschillende leerlingen met leer- en gedragsproblemen mogen begeleiden in hun
ontwikkeling. Daarnaast heb ik vanuit het Speciale (basis) onderwijs in Tiel en later vanuit de SBO
school in Culemborg, IB-ers, leerkrachten, leerlingen en ouders begeleid als preventief ambulant
begeleider van ‘Weer samen naar school’ en vanaf 2016 als school- en lokaalconsulent voor ‘Passend
Onderwijs’.
Ik heb verschillende opleidingen afgerond en heb me vooral verdiept in gedrag, leerontwikkeling en
de werking van het brein in combinatie met bewegen. Daarnaast ben ik auteur van verschillende
producten rondom brein ( leerontwikkeling) en bewegen. Ik blijf mezelf ontwikkelen op verschillende
gebieden, zo ben ik vanaf 2019 ook Jeugdbreincoach.
Afgelopen jaren heb ik met veel plezier naast collega’s op de scholen, de collega’s en ouders van
kinderen binnen de kinderopvang mogen adviseren en begeleiden. Samen weten we meer en staan
we sterker. Het contact en de samenwerking met ouders heb ik altijd als zeer waardevol ervaren en
is ook hier erg belangrijk gebleken. Daarnaast is mijn netwerk rondom de verschillende
zorgaanbieders binnen Culemborg steeds groter geworden, waardoor er korte lijntjes mogelijk zijn.

Bij welke vragen kan ik hulp bieden?
Vragen van de pedagogisch medewerker (kindercentra en peuteropvang)
•
•
•
•
•

•

Hoe kunnen we het gesprek met ouders, kinderopvang en school vormgeven?
Wat zijn de ontwikkelingsbehoeften van deze peuter?
Welke hulp heeft deze peuter nodig bij aanvang op de basisschool?
Welke scholen hebben de passende expertise?
Welke routes moeten er gelopen worden om....
Kan deze peuter gelijk naar de basisschool of is een andere vorm van onderwijs beter?

Vragen van leerkrachten en intern begeleiders
•
•

Wat zijn de onderwijsbehoeften van deze peuter/ startende kleuter?
Hoe kunnen we voor een soepele overgang zorgen voor deze peuter?

•
•
•

Hoe kan deze peuter/ kleuter het best starten in de basisschool?
Wij kunnen nog niet bieden wat deze peuter/kleuter nodig heeft, wat zijn andere
mogelijkheden?
Welke extra ondersteuning heeft deze peuter/kleuter nodig binnen dan wel buiten de
school?

Vragen van ouders
•
•
•
•
•
•

Wie kan ons het beste helpen rondom ontwikkelingsvragen van ons kind?
Wat is passend onderwijs en hoe werkt het in de Betuwe?
Wat heeft ons kind nodig om een goede start te maken in het onderwijs?
Welke extra ondersteuning kan ons kind krijgen op een (reguliere) basisschool?
Welke speciale scholen zijn er en wat bieden zij? Hoe werkt dat allemaal?
Welke ondersteuning kunnen wij als ouders zelf bieden of inregelen?

Bij twijfel bel me dan gerust dan kunnen we kijken wat mogelijk en wenselijk is.
NB Er zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

Bereikbaarheid
Mobiel : 06-42911846
Emailadres: a.baars@swvbepo.nl
Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdagochtend

