Peuterconsulent gemeente Tiel
Naam: Nynke Nauta
Vanaf 2018 ben ik peuterconsulent binnen de gemeente Tiel.
Ik heb 30 jaar ervaring als leerkracht, waarvan het grootste gedeelte
bij het jonge kind (kleuters, groep 3). Sinds 2010 heb ik de taak Intern
Begeleider aangenomen binnen IKC Prins Maurits te Tiel (Passewaaij),
na een Master-SEN opleiding (Special Educational Needs).
Daarnaast diverse opleidingen gevolgd gericht op het Jonge Kind en de
doorgaande (leer)lijn peuters-kleuters.
Ik heb onlangs mijn 40 jarig onderwijs-jubileum gevierd.
In eerste instantie was de taak van de peuterconsulent in de Gemeente Tiel gericht op de VVEleerlingen. Inmiddels is dat uitgebreid met reguliere peuteropvang-instanties, kinderdagverblijven en
Kentalis-Vroegbehandeling (Tiel).
Bij elke vorm van zorg in een voorschoolse situatie (>3 jaar) kan ik ingeschakeld worden om, in
afstemming met de ouders en begeleiders, de ondersteuningsvraag helder te krijgen en samen de
vervolgschool te bepalen, die het meest passend is voor dit kind wanneer het 4 jaar wordt. Ik kan de
verbindende factor zijn tussen álle betrokkenen, zowel intern als extern, zodat er geen kostbare tijd
verloren gaat en het kind metéén de juiste ondersteuning ontvangt op de school.
Mijn vakmatig netwerk rondom verschillende zorgaanbieders en scholen is groot, waardoor de
lijntjes kort kunnen zijn.
Ook hulpvragen vanuit een gastouder-gezin óf wanneer er géén sprake is van gebruik van
voorschoolse voorzieningen/opvang, kan men een beroep doen op mij.
Samen zorgen we voor een juiste overdracht en een goede start op school!
Bij de volgende zaken kan ik worden ingeschakeld: (er zijn geen kosten aan verbonden!)
- Vragen van pedagogisch medewerkers, KDV, POV en Kentalis vroegbehandeling, gericht op
bovenstaande.
- Vragen van ouders, gastouders en hulpverlenende instanties, gericht op de overstap naar
het onderwijs.
• Kan deze peuter naar de (reguliere) basisschool?
• Welke vorm van onderwijs past het beste bij dit kind?
• Welke ondersteuning heeft deze peuter nodig bij aanvang op de (basis)school?
• Welke scholen hebben de passende expertises en kunnen de ondersteuning bieden
die nodig is?
• Op welk manier kunnen we voor een soepele overgang zorgen voor deze peuter?
• Hoe kunnen we het gesprek met ouders, kinderopvang en de school vormgeven?
• Welke routes moeten er gelopen worden om.... ?
• Welke speciale scholen zijn er en wat bieden zij?
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