Spil-centrum de Hettenheuvel

SALTOschool de Ontmoeting
Jenaplanschool voor basisonderwijs

kkp Peuterwerk Noordzeelaan
kkp BSO de Hettenheuvel

SPIL
Onze school maakt deel uit van spilcentrum de Hettenheuvel. Spil staat voor Speel,
Integreer en Leercentrum. SALTOschool De Ontmoeting verzorgt het onderwijs,
spilpartner Korein kinderplein verzorgt de buitenschoolse opvang (BSO) en het
peuterwerk. School en opvang werken samen om er voor te zorgen dat er een
doorgaande lijn ontstaat tussen peuterwerk en basisschool.
Rondom de school zijn er meer instanties die met de school en Korein samenwerken,
zoals:
GGD Brabant-Zuidoost

GGD Brabant-Zuid

en de Bibliotheek Eindhoven. Jeroen de Vries is namens de bibliotheek verbonden
aan onze school als lees coördinator en media coach.

Mijn naam is Jeroen de Vries en ik ben werkzaam bij de Bibliotheek Eindhoven. Ik
werk als mediacoach binnen het team Jeugd en Educatie en ben op die manier
verbonden aan een aantal Eindhovense SPIL-centra waar basisschool De
Ontmoeting ook onder valt. Een aantal ouders van school verzorgt de wekelijkse
begeleiding bij de uitleen van boeken in de aanwezige Bibliotheek op School. Ik
draag zorg voor de nieuwe aanwas van boeken, zodat de collectie actueel blijft.
Als mediacoach begeleid ik daarnaast ook projecten binnen Leesplezier en Digitale
Geletterdheid op scholen en kinderdagverblijven. Het verzorgen van gastlessen
rondom mediawijsheid, informatievaardigheden en sociale media behoort eveneens
tot mijn taken.
De school is altijd gebaat bij extra vrijwilligers, dus als u ook zou willen meehelpen in
de Bibliotheek op School laat het dan even weten; ook als u af en toe iets zou
kunnen betekenen.

Peuterspeelzaal en BSO
De peuterspeelzaal en de Buitenschoolse opvang op onze school wordt verzorgd
door Korein Kinderplein.
Voor meer informatie over hen, verwijzen we u graag naar hun website:
https://www.koreinkinderplein.nl/noordzeelaan-eindhoven

Buitenschoolse Opvang
We zijn blij om u te kunnen melden dat we gestart zijn met buitenschoolse opvang
(BSO) in SALTOschool de Ontmoeting. In de school hebben we onze eigen
groepsruimte en maken we gebruik van de hal, de speelzaal en de buitenruimte.
We zijn open op maandag, dinsdag en donderdag tot 18.30 uur. Er kunnen in het
totaal 20 kinderen in deze groep van 4 t/m 12 jaar. We zullen, zeker in de vakanties,
nog veel samenwerken met de BSO van Korein Kinderplein Baarle Hertoglaan, om
uw kinderen een fijne tijd te geven.
We hopen u snel te ontmoeten en nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen
op onze BSO-middagen!

Peuterspeelzaal
Ons Kinderplein is gevestigd in Wijkcentrum Heidehonk. We werken nauw samen
met SALTOschool de Ontmoeting en vormen samen Spilcentrum De Hettenheuvel.
Samen zorgen we ervoor dat uw kind op een fijne manier kan opgroeien. Bijzonder is
onze begeleiding volgens de VVE methode startblokken en volgen we u kind in
zijn/haar ontwikkeling met het observatie programma “KIJK”. Daarmee leveren we
een bijdrage aan de voorbereiding op de basisschool. Ons team is enthousiast,
betrokken en goed opgeleid.

VVE
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor peuters en kleuters (2 tot 6
jaar) met een taal- of ontwikkelingsachterstand. Dit is een speciaal programma dat
kinderopvangorganisaties en basisscholen uitvoeren om peuters en kleuters te
ondersteunen en stimuleren in hun ontwikkeling. Door middel van educatieve
programma’s kunnen ontwikkelingsachterstanden verminderd of voorkomen worden.
Kinderen leren spelenderwijs sociaal-emotionele, taal- en rekenvaardigheden te
ontwikkelen. Het doel is: Kinderen een betere start in het onderwijs geven.
VVE kan aangevraagd worden met behulp van het consultatiebureau (Zuidzorg). De
kinderopvang kan hierin ook begeleiden en adviseren.

De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt de kwaliteit van VVE op
peuterspeelzalen, kinderdagverblijven (voorscholen) en basisscholen (vroegscholen).
Zij bekijken welke afspraken er in de gemeente Eindhoven zijn gemaakt over VVE.
Gemeenten zijn belangrijke spelers op het terrein van VVE. Zij zijn de
subsidieverstrekkers van voorschoolse educatie. Dat betekent dat zij opdrachtgever
zijn. Zij houden zicht op hoe de ouders en de kinderopvangorganisaties invulling
geven aan de voorschoolse educatie en of dat tot de gewenste resultaten leidt.
Voor meer informatie over hen, verwijzen we u graag door naar de volgende
websites:

