Ontwikkelingsstimulering voor kinderen
van 2½-4 jaar

A4 informatie boekje voor ouders
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De wisselhoek van het thema “De fruit- en groentemand”
Het leren kennen, benoemen en classificeren van groenten en fruit. Het nut voor mens en
dier. De smaken, de vormen en de geuren.
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1. Prey Skoro
Welkom bij één van de Prey Skoro’s van Saga Interproject. Met dit boekje willen wij u wegwijs
maken in de Prey Skoro. Wij hopen dat deze informatie er toe bijdraagt dat u zich, samen met
uw kind, snel bij ons thuis voelt.
Een Prey Skoro is een voorschool voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar, die gekoppeld is aan een
basisschool, welke de ontwikkelingskansen van kinderen bevordert en waar sprake is van een
pedagogische doorlopende leerlijn. Binnen de voorschool wordt gewerkt met een
ontwikkelingsgerichte methode. De start van Prey Skoro was in juli 2009. De doelen zijn:
kinderen de mogelijkheid geven zich spelenderwijs te ontwikkelen tot zelfstandige,
sociaalvaardige en leergierige peuters. Kinderen, ouders en professionals actief betrekken bij
de inhoud van de activiteiten, waardoor ze leren een eigen keuze te maken en
verantwoordelijkheden te nemen.
De kern van de werkwijze van Prey Skoro is kinderen actief te betrekken bij de inhoud van de
activiteiten, de kinderen leren een eigen keuze te laten maken en ze verantwoordelijkheden te
geven. Deze kerngedachten worden gerealiseerd door deze in parallelprocessen toe te
passen bij de kinderen, de ouders en de Prey Skoro leerkrachten.
De Prey Skoro’s zijn gehuisvest in scholen van het openbaar en bijzonder onderwijs. Een
groep bestaat uit achttien peuters met twee vaste leerkrachten. Deze leerkrachten zijn door
ons getrainde leerkrachten die beschikbaar gesteld worden door het Ministerie van Onderwijs
en Volksontwikkeling. Van u als ouder wordt verwacht dat u regelmatig participeert in de
activiteiten van de Prey Skoro. In de Prey Skoro bestaat volop gelegenheid om te spelen en er
vinden allerlei activiteiten plaats die de ontwikkeling van uw kind stimuleren. Uw kind leert zich
concentreren, samen spelen en de taalontwikkeling wordt extra gestimuleerd. Door deze
vaardigheden maakt uw kind zich later de lesstof op de basisschool gemakkelijker eigen.
Er is een manager die zorgt voor de coördinatie van de Prey Skoro’s en achterop dit boekje
vindt u het adres waar u haar kunt bereiken. Op het hoofdkantoor zijn nog meer mensen voor
de Prey Skoro werkzaam, zoals medewerkers van de administratie, projectondersteuning,
methodiekondersteuning , stagiaires en vrijwilligers. Voor de aandachtskinderen die net iets
meer ondersteuning nodig hebben, kunnen de leerkrachten een beroep doen op de
begeleidster die ook opgeleid is als zorgbegeleider. Voor advies kan er ook een beroep
gedaan worden op een ECD (Early Childhood Development) adviseur.

1.1.

Pedagogisch beleid

De Prey Skoro’s hebben een gezamenlijke pedagogische visie en die is uitgewerkt in een
pedagogisch plan. Het pedagogisch plan is verkrijgbaar of in te zien op de Prey Skoro locatie.
Het pedagogisch beleid wordt elke drie jaar opnieuw besproken en waar nodig bijgesteld. Op
deze manier blijven de Prey Skoro’s werken aan behoud en verbetering van de kwaliteit. Onze
pedagogische uitgangspunten zijn: het bieden van veiligheid en emotionele ondersteuning,
luisteren, het bieden van structuur, het positief benaderen, het geven van ruimte en het
stimuleren van de totale ontwikkeling, het bieden van een uitdagende leeromgeving en het
hebben van respect voor culturen, gewoontes en gebruiken.
Daarbinnen hanteren we een aantal specifieke opvoedingsdoelen:
• We zorgen voor een emotioneel veilige basis waar kinderen zich kunnen ontspannen en
zichzelf kunnen zijn. In een veilige omgeving kan een kind leren en zich ontwikkelen.
• We geven gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden. U kunt hierbij
denken aan veerkracht, zelfstandigheid en zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Hoe
meer een kind de kans krijgt te ontdekken, hoe meer persoonlijke vaardigheden het zich
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•

•

eigen kan maken zodat het zich op latere leeftijd zelfstandig, creatief en onafhankelijk kan
opstellen.
We geven gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen leren
omgaan met elkaar, hoe je rekening houdt met elkaar en met anderen. Zij leren dit door
samen te spelen, elkaar te helpen en verdriet en vreugde te delen, maar ook door samen
ruzie te maken en het daarna weer bij te leggen.
We geven gelegenheid om waarden en normen eigen te maken. Kinderen leren in het
eigen gezin regels en afspraken; ieder gezin heeft eigen waarden en normen, gewoontes
en gebruiken. Bij de Prey Skoro maken ze kennis met andere kinderen en volwassenen
met andere gebruiken. Door deze ontmoetingen leren ze de verschillen en
overeenkomsten te zien en te respecteren. Dit is een eerste voorbereiding op het
functioneren in de maatschappij.

Een eigen keuze voor de lees- en luisterhoek

1.2.

Binnen- en buitenruimtes

De omgeving is een stimulans voor zowel de lichamelijke als sociaal-emotionele ontwikkeling
van de kinderen. Veiligheid en vertrouwen zijn hierbij uitgangspunten. De ruimtes in de Prey
Skoro’s zijn wat inrichting, indeling, kleuren, materialen en veiligheidsvoorzieningen betreft
dan ook afgestemd op de leeftijd van de kinderen die er gebruik van maken. De ruimtes zijn
uitdagend, stimulerend en gevarieerd ingericht. Ze nodigen uit tot zelfstandige ontwikkeling,
zodat de kinderen er enerzijds hun energie kwijt kunnen en er anderzijds rust vinden. Elke
locatie beschikt over een buiten- of binnenruimte, waar minimaal de mogelijkheid tot klimmen,
fietsen en met zand spelen is. De Prey Skoro’s maken gebruik van de ruimtes van de
basisschool waar zij gevestigd zijn. De leerkrachten van Prey Skoro besteden daarom naast
de lichamelijke verzorging en de ontwikkeling van de peuters ook aandacht aan hygiëne,
voeding en de veiligheid van de binnen- en buitenruimtes. Dit is vastgelegd in een handboek
en wordt regelmatig getoetst en zo nodig bijgesteld. Bij de implementatie van de Prey Skoro
worden de ECD standaarden meegenomen. Voor alle Prey Skoro’s geldt dat samenwerking
en overleg met u over de voortgang en ontwikkeling van uw kind uitgangspunt is.

1.3.

Basic Learning4kids

Binnen de Prey Skoro wordt gewerkt met Basic Learning4kids, een in Suriname ontwikkelt
voorschoolprogramma. Basic Learning4kids is een ontwikkelingsgericht programma dat
kinderen methodisch op verschillende ontwikkelingsgebieden stimuleert. Het programma heeft
tot doel het spelenderwijs vergroten van de leermogelijkheden met een positief effect op de
schoolloopbaan. Basic Learning4kids is een onafhankelijk programma dat modulair ingezet
kan worden op kinderdagverblijven, peuterscholen, crèches, voorscholen en scholen. De
opbouw van de modules wordt aangepast aan de context waarin het wordt uitgevoerd.
Bijvoorbeeld in gebieden waar het Nederlands niet de voertaal is, is er aandacht voor
tweetaligheid.
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Kenmerken:
• Kinderen betrekken, eigen keuze laten maken en verantwoordelijkheid geven;
• Ouders nemen verantwoordelijkheid, draaien mee op de groep en participeren in
thema- en ouderbijeenkomsten;
• Het stimuleren van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van leerkrachten;
• Een stimulerende speel/leeromgeving en een kindgericht dagschema;
• Thematisch werken op basis van actief- en ervaringsleren;
• Een kindvolgsysteem, zowel groepsgewijs als individueel;
• Planmatig werken t.b.v. structuur en behoud van kwaliteit;
• Multiculturele aanpak heeft centrale plek in het handelen en de speel/leeromgeving.

1.4.

Individuele voortgangsrapportage

De kinderen van Prey Skoro worden van het begin tot de overgang naar de kleuterschool
gevolgd. Het doel is een zo goed mogelijk beeld te krijgen, over hoe het kind zich ontwikkelt.
Voor de leerkrachten is het Portage programma een maatstaf aan de hand waarvan in kaart
gebracht kan worden in hoeverre en op welke gebieden een kind zich adequaat ontwikkelt en
op welke gebieden de ontwikkeling gestimuleerd kan worden. Binnen het programma heeft de
leerkracht de mogelijkheid individueel of in een groep van 2-3 kinderen aan de slag te gaan
met het stimuleren van ontbrekende vaardigheden of kennis. Ieder kind wordt gekoppeld aan
één van de leerkrachten, de mentor. De mentor observeert het gedrag van het kind en vormt
zich een beeld van diens ontwikkeling en gedrag. De mentor heeft een signalerende functie
m.b.t. de ontwikkeling. Het hele team, maar de mentor in het bijzonder, werkt aan het
stimuleren van de ontwikkeling van het kind.
Elk kind heeft een individueel verslag “Prey Skoro Verslag” waarin de mentor de voortgang
bijhoudt. Op basis van deze rapportage wordt afgesproken welke aandachtspunten van
belang zijn in het activiteiten/spelaanbod dat het kind krijgt. De voortgang (met het Prey Skoro
Verslag als basis) wordt in de maanden maart en juli met de ouders besproken.

Individueel of in een groep van 2-3 kinderen

1.5.

Samenwerking

Prey Skoro werkt samen met:
•

MOB (Medisch Opvoedkundig Bureau). Binnen de Prey Skoro wordt gebruik gemaakt
van het screeningssysteem Portage, dat al jaren gebruikt wordt door de afdeling
Vroegtijdige Onderkenning en Vroege Stimulatie van het MOB. Dit vergemakkelijkt de
afstemming in de praktijk, bij het doorverwijzen van kinderen en gezinnen die meer
aandacht nodig hebben dan wij kunnen bieden. Door gebruik te maken van Portage en
het rapporteren van de opvoedingsondersteuningsvraag of behoeften van ouders kán
de hulp sneller geboden worden. Uiteraard is uw toestemming nodig voor het
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uitwisselen van informatie. Na doorverwijzing vindt er terugkoppeling plaats naar Prey
Skoro, zodat wij u en uw kind kunnen blijven ondersteunen. Alle informatie wordt
vertrouwelijk behandeld conform ons privacyreglement.

1.6.

Wennen

Voor het eerst naar een Prey Skoro gaan, is een belangrijke gebeurtenis in het leven van een
peuter en ouders. Voordat uw kind gaat wennen in de groep vindt er een gesprek
(inschrijvingsgesprek) plaats. De leerkracht informeert u over de huisregels en legt de
dagelijkse gang van zaken uit. U informeert de leerkracht over uw kind, over de woon- en
leefsituatie, en over mogelijke bijzonderheden bij eten, slapen of gezondheid. Omdat uw kind
aan de Prey Skoro moet wennen, vinden wij het belangrijk dat u hier de tijd voor neemt.
Voordat de school echt van start gaat, wordt u kind uitgenodigd om een dag mee te draaien
op de Prey Skoro.
De eerste twee schooldagen mag u als ouder tot 10.00 uur aanwezig zijn op de groep. U en
uw kind kunnen die eerste dagen gebruiken om de andere kinderen, ouders en de
leerkracht(s) te leren kennen. Zo krijgt u ook een goed inzicht in de gang van zaken.
Afscheid nemen is in het begin vaak moeilijk voor een kind en voor u. In het algemeen geldt bij
het afscheid nemen dat duidelijkheid belangrijk is, dus: uitleggen dat u weggaat en het dan
ook écht doen. Het is begrijpelijk dat u het vervelend vindt om uw kind (dat misschien wel
moet huilen) voor het eerst achter te laten, maar het afscheid rekken of zonder afscheid
weggaan, maakt het alleen maar moeilijker voor beide partijen. Indien uw kind moeite heeft
met wennen, zal de leerkracht in samenspraak met u afspraken maken om u en uw kind
daarbij te ondersteunen.

1.7.

Dagschema

Elke Prey Skoro heeft een dagschema. Er zijn vaste momenten waarop vrij gespeeld,
gegeten, gewerkt, geknutseld en buiten gespeeld wordt. Bij de Prey Skoro wordt het schema
(met pictogrammen) bepaald door het Basic Learning4kids programma. Het vaste schema
geeft kinderen duidelijkheid en houvast. Het Basic Learning4kids programma is opgebouwd uit
maandelijkse thema’s waarin de verschillende ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd.
Daarnaast is er ruimte voor extra activiteiten die op initiatief van het kind, de ouder of de
leerkracht kunnen plaatsvinden. De leerkracht zal u hier meer over vertellen.
Dagschema basisprogramma
Tijden
Dagschema

Bijzonderheden

8.00
8.00-8.20

School begint
Inloop

•
•

8.20-8.30
8.30-9.00

Pauze
Kringgesprek

•
•

9.00-9.30

Werken in
groepjes

•

9.30-9.40
9.40-10.00

Pauze
Eten/
tussendoortjes
Pauze
Vooruitkijken
Spelen in
hoeken
Terugkijken
Opruimen

•
•

10.00-10.10
10.10-10.20
10.20-10.50
10.50-11.00
11.00-11.05

Saga Interproject-Augustus 2020

•
•
•
•
•
•

Alle kinderen zijn aanwezig.
De ouders kunnen meespelen met hun kind. De peuters maken
een keuze uit het aangeboden materiaal.
Toilet, een extra moment voor bepaalde kinderen.
Morgenzegen, presentie, een kringgesprek en daarna wordt er
zingend en bewegend afgesloten.
Aan de hand van het maandelijkse thema biedt de leerkracht de
kinderen een activiteit aan waarin een taal- en ontwikkelingsdoel
zit verwerkt.
In twee groepen met alle peuters naar toilet.
De groep is verdeeld in mentorgroepen en de leerkracht eet mee
aan tafel. Er zijn vaste afspraken als de kinderen aan tafel zitten.
Naar toilet en tandenpoetsen.
Peuters maken een keuze en vertellen hun plan.
Leerkracht speelt samen met de peuters en verrijkt het spel.
Leerkracht geeft extra stimulering aan aandachtskinderen.
Peuters bevragen over hun spel en de realisatie van hun plan.
De peuter krijgt gerichte opdrachten.
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11.05-11.10
11.10-11.40

11.40-11.45
11.45-12.00
12.00-13.00

Pauze
Spelen/werken
in de kleine of
grote groep
Opruimen
Uitloop
Overleg
leerkrachten

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dagschema

In twee groepen met alle peuters naar toilet.
Aan de hand van het maandelijkse thema biedt de leerkracht de
kinderen een activiteit aan waarin een taal- en ontwikkelingsdoel
zit verwerkt.
De peuter krijgt gerichte opdrachten.
Elk kind neemt afscheid van de kinderen en de leerkrachten.
Schoonmaken volgens schoonmaakschema.
Nabespreken van bijzonderheden rond de peuters, waarbij elke
mentor zijn eigen aantekeningen maakt.
Evaluatie en bijwerken van de activiteitenformulieren.
Voorbespreken activiteitenformulieren v/d volgende dag.
Bijwerken Groepslijst Portage.
Bijwerken Thema Kernwoorden Kaart.

De leerkracht bespreekt het dagschema met de
peuters

1.8.

Brengen en halen

Voor het brengen en halen is het belangrijk even de tijd te nemen. In veel Prey Skoro’s kunt u
dan kennismaken met andere ouders en informatie uitwisselen. Ook is er dan gelegenheid
even samen te spelen met uw kind. Vooral voor kinderen die nog wat moeite hebben met
afscheid nemen kan dat een vertrouwd gevoel geven. De inloop en uitlooptijden van de Prey
Skoro liggen vast. Voor het dagschema is het van belang op tijd te kunnen beginnen, dus we
vragen u zich aan deze tijden te houden.
• Om 8.00 uur moeten alle kinderen aanwezig zijn in de groep.
• ‘s Morgens wordt het kind alleen door een volwassene overhandigd aan de leerkracht
en ‘s middags overhandigt de leerkracht het kind alleen aan een volwassene. Uw kind
verlaat nooit alleen met een ander kind de Prey Skoro.
• Tussen 11.45 en 12.00 uur moeten alle kinderen opgehaald worden. Indien u verlaat
bent willen wij het weten.
• Als uw kind door een ander dan door u wordt opgehaald, moet u de leerkracht hierover
vooraf informeren. Indien u niet gemeld heeft, wordt uw kind niet meegegeven.
• Als uw kind een of meerdere dagen niet komt, is het de bedoeling dat u dit dezelfde
dag voor 8.30 uur doorgeeft aan de leerkracht. Als uw kind meerdere dagen ziek is,
verwachten wij een attest van de dokter.

1.9.

Eten en drinken

Meestal halverwege de ochtend gaan de kinderen gezamenlijk aan tafel. Hun meegegeven
eten of tussendoortje wordt gegeten en gedronken. Let op: de kinderen mogen geen
frisdranken mee naar school. Indien dit toch gebeurt, stuurt de leerkracht dit ongeopend terug
naar huis. Uw kind krijgt dan een beker water of limonade van de leerkracht.
Saga Interproject-Augustus 2020
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Prey Skoro heeft het liefst gezonde tussendoortjes (fruit, rozijnen, koekje, komkommer enz.)
en stimuleert uw kind dit te eten. Het fruit wordt verzameld en de kinderen krijgen elke dag
een bord met stukjes fruit dat zij met elkaar delen. De leerkrachten eten mee met de kinderen
en ondersteunen de kinderen bij afspraken bij het gezamenlijk eten:
•
•

Wij starten samen met het eten en staan pas op van tafel als iedereen klaar is met eten.
Je mag wel praten aan tafel, maar niet met een volle mond. Dit is een belangrijk moment voor
de taalontwikkeling, de kinderen krijgen de ruimte uit zichzelf te praten.

Geeft u ook bijzonderheden zoals diëten, allergieën of religieuze voedingsvoorschriften door,
zodat de leerkrachten hier rekening mee kunnen houden.

1.10. Snoep verstandig eet een stuk fruit!
Als er een feestje of verjaardag wordt gevierd dan verzoeken wij ouders op gezonde dingen te
trakteren zoals komkommer, fruit of rozijnen in plaats van snoep. Overleg met de leerkracht
van tevoren welke traktatie u wilt geven in verband met allergieën van andere kinderen. Zij
heeft vast leuke ideeën voor een traktatie.

1.11. Kleding en speelgoed
De beste kleding voor de Prey Skoro is ‘speelkleding’: gemakkelijk zittende, soepele en goed
wasbare kleding. Denk er om dat een rokje bij meisjes moeilijker speelt dan een broekje. Prey
Skoro heeft een herkenbaar uniform, dat verkrijgbaar is op de locaties. Het kind is verplicht
met het uniform naar school te komen. Voor binnen heeft het kind slippers nodig voorzien van
naam. Op de groep is er voldoende speelgoed, dus wij hebben bij voorkeur geen speelgoed
van thuis erbij. Als het kind in een moeilijke tijd troost heeft bij een knuffel of lievelingsspeeltje,
dan maken wij een uitzondering. U kunt dat afstemmen met de leerkrachten.
Kleding ouders
• Let bij het halen en brengen van de kinderen op, dat er geen aanstootgevende
kleding gedragen wordt. Indien dit toch gebeurt, zullen de leerkrachten u hierop
aanspreken.

1.12. Zorgbegeleiding
Elke Prey Skoro heeft het zorgbegeleidingsprogramma MLZ (Medewerker Leerlingenzorg).
Binnen dit programma wordt aandacht besteed aan het verzuim van de kinderen en de
stagnatie in de ontwikkeling door sociaal-emotionele problemen van het kind of de
thuissituatie. De begeleidster zijn speciaal hiervoor opgeleid en werken samen met de
leerkracht. Indien de zorgen groot zijn, wordt een beroep gedaan op de projectleider MLZ en
het management van Prey Skoro.

Bewegen op muziek

Saga Interproject-Augustus 2020
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2.In geval van…
2.1.

Zieke kinderen

Zieke kinderen kunnen helaas niet worden toegelaten, bv kinderen met heftige diarree of
koorts (38,5° en hoger). Als uw kind ziek is en dus niet kan komen graag even een afmelding.
En als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, wilt u dit dan aan de leerkrachten doorgeven?
Wij hebben hiervoor vaste regels die dan in werking treden.

2.2.

Zieke leerkracht

Op de groep staan twee leerkrachten, als er een leerkracht ziek is, draait de aanwezige
leerkracht het programma. In dat geval kan soms een beroep gedaan worden op ouders om te
helpen. Duurt de ziekte langer dan een week, dan wordt zo spoedig mogelijk een
invalleerkracht of assistent-leerkracht ingezet. Leerkrachten mogen gezien de veiligheid niet
alleen op de groep staan. Er moet altijd nog een volwassene toezicht houden, vooral op de
piekmomenten (vb. als een deel van de kinderen naar toilet moet).

2.3.

Bereikbaarheid en “nood”-telefoonnummer

Het is belangrijk dat wij u kunnen bereiken. Het privé- en werkadres en alle telefoonnummers
moeten bij ons bekend zijn. Bij onbereikbaarheid moet een noodadres bekend zijn
(bijvoorbeeld een grootouder) die in principe handelend kan optreden in noodsituaties. Geef
veranderingen van adres en/of telefoonnummers altijd meteen door aan de leerkracht.

2.4.

Ongevallen en ongelukjes

Bij ernstige ongevallen of plotselinge ziekte wordt u zo spoedig mogelijk ingelicht. In
noodgevallen wordt uw kind naar het ziekenhuis of Eerste Hulp gebracht. Als uw kind op de
Prey Skoro een klein ongelukje is overkomen, dan wordt u daar bij het ophalen over ingelicht.
Indien u uw kind niet dagelijks ophaalt, wordt u direct na het gebeuren telefonisch op de
hoogte gesteld door de leerkracht.

2.5.

Medicijnen

Als uw kind medicijnen gebruikt, moet de leerkracht schriftelijk geïnstrueerd worden. U
ondertekent een verklaring, inclusief een schriftelijke instructie voor het toedienen van de
medicijnen, waarin staat dat u eindverantwoordelijk blijft. Leerkrachten geven geen medicijnen
om de koorts te onderdrukken. Spreek ook goed af waar het medicijn bewaard wordt en zorg
dat de bijsluiter ook daadwerkelijk is bijgevoegd.

3. Ouders
3.1.

Ouderparticipatie programma

Ouders spelen een belangrijke rol in de Prey Skoro. U geeft een deel van de opvoeding
gedurende de dagdelen dat uw kind bij ons op de Prey Skoro is uit handen. Wij vinden het
belangrijk dat u zich betrokken voelt bij uw kind. Om de ouderbetrokkenheid te stimuleren
hebben wij een ouderparticipatieprogramma:
➢ Ouderbijeenkomsten: De leerkrachten zullen een paar keer per jaar een
ouderochtend/avond organiseren. Zij bespreken dan de gang van zaken op de Prey Skoro
of het thematisch aanbod dat de kinderen doorlopen.
➢ Opvoedthema’s: de leerkrachten organiseren minimaal 2x per jaar een opvoedthema.
Het basismateriaal van de thema’s komt uit Triple P (Positive Parenting Program) een
wereldwijd programma dat ouders handvatten geeft in het beter omgaan met het moeilijke
gedrag van hun kinderen. Het leidt tot een betere communicatie tussen ouder en kind in
alledaagse situaties en tot een positieve opvoedingsstijl. De handvatten van Triple P zijn
het vertrekpunt en aanvullend gebruiken wij de wijze van opvoeden van de verschillende
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culturele groepen. De deelnemers hebben een actieve inbreng en uiteindelijk worden de
handvatten gemixt met de culturele waarden van de groep. Enkele thema’s zijn:
1.
Belonen en straffen
6.
Regels en grenzen stellen
2.
Positief opvoeden
7.
Sociale vaardigheden
3.
Driftbuien bij kinderen
8.
Aanleren van vaardigheden
4.
Gezonde voeding
9.
Stimuleren van de taalontwikkeling
5.
Kinderziekten
10. Sexueel misbruik
➢ Voortgangsgesprekken: In maart en juli voeren de leerkrachten persoonlijke gesprekken
met u over de voortgang van de ontwikkeling van uw kind.
➢

Meehelpen: Binnen het activiteitenprogramma van Prey Skoro kunnen wij de hulp van
ouders best gebruiken, zo snijdt het mes aan twee kanten. Bij bijzondere activiteiten
vinden wij de participatie van ouders aan de activiteit belangrijk. Ook kunnen ouders een
gift in natura (een cake samen met uw kind gemaakt) geven. De Prey Skoro leerkrachten
mogen geen geld (financiële bijdrage) accepteren van ouders. Een paar keer per jaar zijn
er werkavonden of -ochtenden waarop geknutseld wordt voor een feest, of speelgoed
wordt schoongemaakt of gerepareerd. Samen met ouders zorgen de leerkrachten ervoor
dat de leeromgeving van hun kinderen schoon en opgeruimd is. Op het meehelprooster
kunt u zelf invullen naar welke activiteiten uw voorkeur uitgaat.

➢ Huisbezoek: Om een goed beeld te krijgen van het kind en zijn omgeving worden
huisbezoeken afgelegd door de mentor. Dit gebeurt in het eerste kwartaal (novemberdecember) van het schooljaar. Tijdens dit gesprek observeert de leerkracht ook de
interactie tussen ouder en kind. Het is een gezellig moment dat ondersteunend is aan de
band die de leerkracht moet opbouwen met de ouder en het kind. Aan het eind van het
huisbezoek heeft de leerkracht globaal zicht op de thuissituatie, gedrag thuis in relatie tot
gedrag op school, de speelkameraden, de voortgang en ontwikkeling. Wij vinden het
belangrijk een totaalbeeld te hebben van uw kind zodat wij de juiste ondersteuning kunnen
bieden.
➢ Meedraaien: Elke ouder is verplicht één maal in het schooljaar mee te draaien op de
Prey Skoro. Zij kunnen dan in de praktijk zien en zelf meemaken hoe er met hun kind
gewerkt wordt en zelf activiteiten met hun kind ondernemen. Ouders worden
aangemoedigd om wat het kind bij Prey Skoro leert ook thuis uit te proberen. U kunt zich
opgeven bij de leerkracht en dan komt uw naam te staan op het meedraairooster.
➢ Ouder-ondersteuningsgroep: De Prey Skoro heeft een vaste groep ouders (3-5) die de
ouderondersteuningsgroep vormen. Deze groep ondersteunt de leerkrachten bij het
organiseren van (ouder)activiteiten, meehelpen op de groep en onderhoudswerkzaamheden. Twee keer per jaar evalueert de coördinator de ouderparticipatie met
elke ouderondersteuningsgroep de stand van zaken.
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Een vader als clown verkleed bij een bezoek aan
de dierentuin

Bezoek vlinderpark

Ouderbijeenkomsten

Ouderbijeenkomsten
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4. Algemene zaken
4.1.

Inschrijvingsgesprek

Bij inschrijving van uw kind krijgt u een persoonlijk gesprek. In dit gesprek komt een aantal
praktische zaken aan de orde, zoals de gewoonten en regels in de Prey Skoro, aanvullende
gegevens van uw kind en afspraken over het halen en brengen. Ook wordt in dit gesprek
afgesproken wanneer uw kind een dagje mag komen spelen op de Prey Skoro. De reguliere
inschrijvingen vinden plaats in de maand juni en de herinschrijvingen in de maand mei. De
meeste ouders plaatsen hun kind alvast op de wachtlijst. Een belangrijke voorwaarde voor
inschrijving is zindelijkheid van het kind en participatie van de ouder in de activiteiten van de
Prey Skoro. Indien uw kind nog niet zindelijk is, kan de leerkracht u hierover adviseren.

4.2.

Opzegtermijn

Wij hanteren een opzegtermijn van een maand. Deze ruimte hebben wij, de andere peuters en
uw kind nodig om op gepaste wijze afscheid te nemen van elkaar. Wij horen graag van u wat
de redenen zijn voor vertrek en in welke mate uw tevreden bent over de Prey Skoro.

4.3.

Vakantieperiode en studiedagen

De Prey Skoro’s volgen de vakanties en de bijzondere vrije dagen van de school waarbij zij
aangesloten zijn. De Prey Skoro heeft zijn eigen sluitingsdagen in verband met
deskundigheidsbevordering van de leerkrachten. Zes vrijdagen verspreidt over het jaar is de
locatie gesloten. Het jaaroverzicht met de sluitingsdata is te verkrijgen bij de leerkrachten.

4.4.

Bedrijfshulpverlening en Kinder-EHBO

Alle Prey Skoro locaties worden opgenomen in ons bedrijfshulpverleningsplan. Securico, die
de certificering doet, verzorgt de (her)trainingen en de jaarlijkse ontruimingsoefeningen. De
leerkrachten worden opgeleid in het toedienen van kinder-EHBO en krijgen een diploma van
“Eerste Hulp” van het Oranje Kruis.

4.5.

Klachtenregeling

Mocht u niet tevreden zijn over de gang van zaken op de Prey Skoro, dan vragen wij u dit in
eerste instantie zo spoedig mogelijk met de leerkracht(s) te bespreken. Bent u niet tevreden
over de uitkomst of bent u ontevreden over andere zaken, neemt u dan contact op met de
begeleidster van de locatie. Ook bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij het
management van de Prey Skoro. Er is een klachtenreglement beschikbaar waarin alle
informatie over klachten en de gang van zaken bij klachten vermeld staan. Deze kunt u
verkrijgen bij de schoolleider.

4.6.

Tot slot

Mocht u na het lezen van dit boekje nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de
schoolleider. We wensen u en uw kind een fijne Prey Skoro tijd toe.
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Wij maken ze nieuwsgierig en houden ze leergierig

Hoofdkantoor
Prey Skoro
Johan Adolfstraat 158
Paramaribo Suriname
08795120

Email: info@preyskoro.com
www.preyskoro.com

Locaties
Huidige locaties Prey Skoro binnen onderwijs:
1. Prey Skoro OS 2 Geyersvlijt, Openbare school Geyersvlijt, Joli Coeurstraat,
te Paramaribo Noord (8898174).
2. Prey Skoro Aksel, EBGS school Saron, Slangenhoutstraat te Paramaribo
(8518178).
3. Prey Skoro Uitkijk, Openbare school Uitkijk, Wanicakanaalweg 9 te
Saramacca (8648018).
4. Prey Skoro Herman Jozef, RKBO school Latour, Franklinweg 10-12 te
Paramaribo (8648006).
5. Prey Skoro Weg naar Zee 1, Openbare school Bolletrie hé, Kwepiweg 5 te
Paramaribo (8430058).
6. Prey Skoro Salemschool, EBGS te Clyde in Coronie (8430057).
7. Prey Skoro St Antonius, RKBO te Mary’s-Hope in Coronie (8430056).
8. Prey Skoro St. Wilhelmusschool, Indira Gandhiweg BR 359 te
Wanica(8768709).
9. Prey Skoro St. Wilhelmusschool, Siparipaboparaweg te Powakka
(8814786).
10. Prey Skoro OS1 Wageningen, OS1 Wageningen, Plein 1951 te
Wageningen (8820544)
11. Prey Skoro Spangenberg, EBGS, Spangenberg, Achterdam 2 te Nw.
Nickerie, (8769313)
12. Prey Skoro OS3 Wageningen, OS3 Wageningen, Plein 1951 te
Wageningen (8769305)
13. Prey Skoro St. Alfonsus, RKBO, G.G.Maynardstraat 62-64 te Nw. Nickerie,
(8769321)
Contactpersonen
Uw Prey Skoro:
De leerkrachten:

1.
2.

Begeleidster:
Management :
Saga Interproject-Augustus 2020

Yvonne Karels-Helslijnen (Prey Skoro-manager)
Shalini Jarbandhan (Schoolleider Prey Skoro )
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