Projectplan Peuterconsulent in Buren
De beste start voor alle peuters
Voor het eerst naar school: dat is een hele stap voor jonge kinderen. Zeker voor peuters die wat
extra ondersteuning nodig hebben. Marie-José Janssen zet zich in om de overstap van peuteropvang
naar groep 1 zo soepel mogelijk te maken. Dit schooljaar begon zij als peuterconsulent in de
gemeente Buren. “Ik heb zelf jaren lesgegeven aan groep 1 en 2. Ik weet nog precies voor welke
kinderen het goed was geweest als er extra ondersteuning was geweest.”
Hoe kan een goede overgang eruit zien? “Dat verschilt per kind en per situatie. Soms zorgen we voor
een geleidelijke overstap, met eerst een aantal dagdelen wennen. Of we maken een plan om het kind
alvast wat vaardigheden aan te leren. Soms heeft een kind in het begin wat extra individuele
begeleiding nodig. Vergeet niet dat een leerkracht alleen voor een hele klas staat! Als het nodig is,
kan ik een kind nog een halfjaar volgen.”
Het is goed om er vroeg bij te zijn. De peuterconsulent werkt als verbinder tussen de pedagogisch
medewerkers van de opvang, ouders, school en eventuele zorgverleners. Vanuit haar expertise
beantwoordt ze vragen en geeft ze advies. “Ik denk echt mee, zowel met de ouders als met de
school. Dat geeft vertrouwen. Ik kan uitleggen waarom het zo belangrijk is dat een kind goed mee
kan doen op school. Als duidelijk is wat het kind nodig heeft, bespreken we dit met de school. Die
heeft dan tijd nodig om te kijken of ze deze hulp kunnen bieden. En ook om het te organiseren. Het is
heel belangrijk dat de school gelijk de juiste informatie krijgt over een peuter: wat werkt bij dit kind
en wat niet? Dat helpt enorm om een goede start te maken, vanaf dag één.”
Het kan voorkomen dat een peuter niet op een reguliere basisschool kan starten. “We willen
voorkomen dat het kind een negatieve ervaring krijgt. We gaan dan samen op zoek naar de best
passende onderwijsvorm”, vertelt Marie-José.
Het werk van de peuterconsulent wordt betaald door de gemeente Buren. Marie-José werkt samen
met de peuterconsulenten in Culemborg en Tiel. Ze legt nu contact met peuterspeelzalen en
kinderdagverblijven. Zo kunnen zij elkaar alvast beter leren kennen. Inmiddels is ze bij vier peuters
betrokken. “Ik zal vooral benaderd worden door medewerkers van kinderopvang, peuterspeelzalen,
consultatiebureaus en intern begeleiders van basisscholen. Maar ook vragen van ouders beantwoord
ik graag. Ik ben te bereiken via m.janssen@swvbepo.nl.”
‘Ieder kind een koffer vol kansen’, zeggen we in de gemeente Buren. Ook de peuterconsulent werkt
eraan mee dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien.

