
Peuterconsulent gemeente Buren 

Even voorstellen…. 

Mijn naam is Tineke Feenstra. 

Met ingang van schooljaar 2020-2021, ben ik, in samenwerking met Marie-José Janssen, 

gestart als peuterconsulent in de gemeente Buren.   

Deze functie combineer ik met mijn baan als consulent voor Passend Onderwijs  

bij samenwerkingsverband BePO. 

 

Ik heb 25 jaar in alle groepen van het reguliere onderwijs gewerkt, waarvan 7 jaar in groep 0/1/2. 

Tijdens mijn opleiding Gedragsspecialist Master-SEN, ben ik gaan werken in het Speciaal Basis Onderwijs. 

In de afgelopen 5 jaar werk ik als schoolconsulent voor samenwerkingsverband BePO. Ik begeleid leerkrachten 

en ouders in het omgaan met kinderen met een speciale ondersteunings- en onderwijsbehoefte en zoek de 

verbinding met hulpverlenende instanties, om met elkaar te zorgen voor de best mogelijke ontwikkelingskansen. 

 

Ik vind het een prachtige uitdaging, dat ik mijn steentje bij mag dragen aan het project ‘een koffer vol kansen 

voor ALLE peuters’. Om nu, ook ‘aan de basis’, in de voorschoolse periode en in de beginperiode op de 

basisschool, mee te mogen kijken en -denken. En in samenwerking met alle betrokkenen, zorg te dragen voor 

een passende aanpak en een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het jonge kind. 

 

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 onderwijsbehoeften 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?  
 

N.B. Als de peuter rond de leeftijd van drie jaar bij de peuterconsulent aangemeld wordt,  

is er voldoende tijd om de juiste stappen te zetten. 

 

Bereikbaarheid 

Mobiel           : 06-81594195 

E-mail            : t.feenstra@swvbepo.nl 

Werkdagen  : maandag t/m donderdag 


