
 
 
 
 
 

Peuterconsulent gemeente Buren  
  
Vanaf schooljaar 2019/2020 ga ik (Marie-José Janssen) mij inzetten als 
peuterconsulent in de gemeente Buren. De gemeente Buren is gestart met het 
mooie project: Een koffer vol kansen voor ALLE peuters!  
 
Als leerkracht heb ik ruim 12 jaar met heel veel plezier gewerkt in de groepen 1 en 
2. Na mijn opleiding voor intern begeleider en remedial teacher ben ik in het 
speciaal basisonderwijs terecht gekomen. Ik heb veel kinderen met leer- en 
gedragsproblemen mogen begeleiden in hun ontwikkeling. De volgende stap was, 
mijn kennis en ervaring, delen met leerkrachten en IB-ers, dit deed ik als preventief 
ambulant begeleider van ‘Weer samen naar school’ en nu als consulent voor ‘Passend Onderwijs’. 
Tijdens mijn Master-Sen opleiding heb ik mij verdiept in het coachen van kinderen en volwassenen. 
Vorig schooljaar ben ik gestart met de opleiding ‘mediërend leren’ omdat ik mij nog verder wil 
specialiseren in leren en ontwikkelen van (jonge)kinderen met speciale ontwikkelingsbehoeften.  

 
Bij welke vragen kan ik hulp bieden?   
  

Vragen van de pedagogisch medewerker (kindercentra en peuterspeelzalen)  
• Wat zijn de ontwikkelingsbehoeften van deze peuter? 
• Kan deze peuter naar de basisschool of is speciaal (basis)onderwijs beter?  
• Welke hulp heeft deze peuter nodig bij aanvang op de basisschool?  
• Hoe kunnen we het gesprek met ouders insteken?  
• Welke scholen hebben de passende expertise?  
• Welke routes moeten er gelopen worden om....  

 

Vragen van leerkrachten en intern begeleiders 

• Wat zijn de onderwijsbehoefte van deze peuter? 
• Kan deze peuter naar de basisschool?  
• Hoe kunnen we voor een soepele overgang zorgen voor deze peuter? 
• Welke extra ondersteuning heeft deze peuter nodig?  
• Wij kunnen niet bieden wat deze peuter nodig heeft, wat nu?  

  

Vragen van ouders  
• Wat is passend onderwijs en hoe werkt het in de Betuwe?  
• Kan ons kind naar een reguliere basisschool?   
• Kan ons kind extra ondersteuning krijgen op een reguliere basisschool? 
• Welke speciale scholen zijn er en wat bieden zij?  
 

Bereikbaarheid 
Mobiel       : 06-30732416 
Emailadres: m.janssen@swvbepo.nl  
Werkdagen: maandag*, dinsdag, woensdag en donderdag  
*maandag zal ik grotendeels als peuterconsulent werkzaam zijn, zowel helpdesk als op locatie. 

 

mailto:m.janssen@swvbepo.nl

