Geachte dames en heren,

Graag willen wij voor de vergadering van 6 juli ook onze zienswijze aanbieden.
Wij maken ons zorgen over de toekomst van het peuterspeelzaalwerk waar we al meer dan 40 jaar in
geïnvesteerd hebben. We werken hard aan het bieden van kwalitatief goede voorschoolse educatie
waardoor kinderen via een warme, soepele overdracht door kunnen stromen naar het
basisonderwijs.
Ontwikkelingsachterstanden worden gesignaleerd en daar wordt extra aandacht aan besteed
eventueel met behulp van andere instanties want ook de samenwerking met bijvoorbeeld het
consultatiebureau, IVH en logopedie en dergelijken is goed op poten gezet. Dit alles leidt ertoe dat
kinderen beter voorbereid naar groep 1 door kunnen stromen.
Ouders kiezen bewust voor peuterspeelzaalwerk, ook naast kinderopvang. In Volkel komt ruim 90%
van alle kinderen naar de peuterspeelzaal.
Wij willen deze doelgroep heel graag blijven voorbereiden op hun eerste stappen richting het
basisonderwijs.
Nu het financiële stelsel gaat veranderen en ouders ook voor VVE een (al is het maar kleine) bijdrage
moeten gaan betalen, zijn wij bevreesd dat de drempel hoger wordt voor ouders om hun kind aan te
melden. Het is daarom van belang dat wij ouders zo spoedig mogelijk uit kunnen leggen hoe en waar
zij de financiering kunnen gaan regelen. Het wordt een grote overgang voor hen en ook voor ons.
Wij sluiten graag aan bij de punten opgesteld door de Stichting Udense Peuterspeelzalen namelijk;
Punt 2: de zorg betreffende de administratieve voorwaarden, ook wij zien graag dat de ouders dit
rechtstreeks bij de gemeente kunnen gaan doen. (ook wanneer er sprake is van bewindsvoering zou
het prettig zijn dat dit mee wordt genomen).
Zeker in een dorp is het prettiger om privacy te hebben rondom de financiën.
Ook sluiten we aan bij punt 3: het verzoek om het college bij motie op te roepen te onderzoeken of
het voor de gemeente Uden mogelijk en wenselijk is om een extra subsidiebijdrage per uur in te
voeren voor peuteropvang.
De kwaliteit die we nu kunnen bieden willen we graag vasthouden en aangezien er vanaf januari
minder geld beschikbaar is voor voorbereidingsuren, overleggen/vergaderingen, tutoren en
dergelijken, zullen we alle zeilen moeten bijzetten om deze kwaliteit te kunnen blijven bieden.
Wij hopen oprecht dat u het belang van peuterspeelzaalwerk inziet en ons wil ondersteunen daarin
te kunnen blijven voorzien.
Met vriendelijke groeten namens bestuur en leidsters,
Lida Zwaans
Coördinator peuterspeelzaal ’t Pieperhofke Volkel
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