
De locaties van Stichting  Peuterwerk Albrandswaard (SPA) bieden voorschoolse educatie aan kinderen in de leeftijd van 
2 tot 4 jaar gedurende 2 of 4 dagdelen per week, behalve de schoolvakanties, nationale feestdagen en de sluitingsdagen 
die door SPA zijn vastgesteld. U betaalt gedurende 12 maanden het opvangtarief waarin de sluiting tijdens de vakanties 
is verrekend.

Alle locaties van SPA werken met een VVE-methode (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie). Op deze manier wordt 
een gestructureerde basis gelegd voor de ontwikkelkansen van de peuters. Taal- en spraakontwikkeling staan hierbij 
centraal, naast de cognitieve, sociaal-emotionele, motorische, reken- en spelontwikkeling. De methodiek die wordt 
gehanteerd, sluit aan op de basisschool waarmee wordt samengewerkt. Dit maakt de stap naar groep 1 voor kinderen 
veel makkelijker.

Om ervoor te zorgen dat de kinderen een goede start op de basisschool krijgen, is het van belang dat de medewerkers 
en ouders samen optrekken. Dit doen we door het organiseren van themabijeenkomsten en ouder-kindactiviteiten in 
de peuteropvang. Met de scholen waarmee SPA samenwerkt, wordt het pedagogisch werken steeds meer afgestemd. 
Ouders en peuteropvang en/of basisschool ondertekenen gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst waarin een 
aantal afspraken en verwachtingen zijn opgesteld. Wij streven naar een doorgaande lijn van thuis naar peuteropvang 
en/of school en andersom.

Onze peuteropvang wordt deels gesubsidieerd door de gemeente Albrandswaard. Een van de voorwaarden is een 
aanwezigheidspercentage van 90%. Dit houdt dus in dat wij van u verwachten dat u uw kind alle afgesproken dagdelen 
naar de peuteropvang brengt, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Verder hebben wij te maken met de 
wet- en regelgeving die geldend is voor de VVE-peuteropvang. Een van de voorwaarden hierin is het minimum aantal 
uren voorschoolse educatie dat wij aan alle kinderen moeten bieden. Wil ons aanbod effectief zijn, dan is het belangrijk 
dat uw kind consequent en op tijd gebracht en gehaald wordt. 

Voor plaatsing op de wachtlijst is een minimumleeftijd bepaald van 1 jaar. Conform gemaakte afspraken met de gemeente 
Albrandswaard wordt er voorrang verleend aan doelgroepkinderen. De definitie van een doelgroepkind wordt vastgesteld 
door de gemeente Albrandswaard en uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Zij verzorgen de indicatie 
doelgroepkind.

SPA biedt opvang voor een verplicht aantal dagdelen.
• Deelname verplicht 2 dagdelen per week (doelgroep vanaf 2 jaar, wenperiode)
• Deelname verplicht 16 uur per week (doelgroep vanaf 2 jaar en 6 maanden)
• Deelname verplicht 2 dagdelen per week (niet-doelgroep vanaf 2 jaar met recht op kinderopvangtoeslag)
• Deelname verplicht 2 dagdelen per week (niet-doelgroep vanaf 2 jaar en 4 maanden)

SPA biedt opvang in vaste combinaties van dagdelen. U vindt op onze website alle dagdeelcombinaties
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