Peuters met een ontwikkelingsvoorsprong De Kinderhaven
Het kind staat centraal en is het uitgangspunt bij de Kinderhaven. Kijken naar het kind en aansluiten
bij de behoefte van het kind om het kind verder te brengen en te laten groeien. Dat geldt ook voor
kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong.
De Kinderhaven is een partner van LATO (Leidse Aanpak Talent Ontwikkeling), een initiatief van de
gemeente leiden. Jolanda van Mulken (pedagogisch beleidsmedewerker) en Lisa bregman
(pedagogisch medewerker) hebben in 2016 de opleiding met succes afgerond. Binnen de organisatie
zorgen ze ervoor dat er oog is voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en dat er voldoende
aanbod is voor deze kinderen om optimaal tot bloei te laten komen en de risico’s van onderpresteren
voorkomen worden. Ze ondersteunen ook collega’s op de groep bij het signaleren en goed
begeleiden van de kinderen.
Tijdens ‘spel en activiteiten’/ open deurenbeleid worden er mogelijkheden gecreëerd voor kinderen
om te kiezen uit verschillende activiteiten in verschillende ruimten. Het aanbod is afwisselend en
gericht op verschillende ontwikkelingsgebieden. Deze momenten worden gebruikt om gericht
materiaal in te zetten dat aansluit bij de interesse en behoefte van het kind. De Peuterplus groep
voor kinderen van 3,3 jaar tot 4 jaar is erop gericht om kinderen spelenderwijs voor te bereiden op
het basisonderwijs. In deze groep is er veel ruimte om extra spelmateriaal in te zetten.
We werken met de volgende materialen voor de peuters bij de locaties in Leiden:
- Talentenlijn voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong: dit zijn moeilijkere spellen die
de kinderen uitdagen op verschillende ontwikkelingsgebieden, www.talentenlijn.nl
- Signaleringsinstrument “Pientere peuters” is een methode om kinderen met een
ontwikkelingsvoorsprong te herkennen en aan te sluiten bij hun talenten.
- Meervoudige intelligentie bij peuters: ‘spel en activiteiten’ richten we ons ook op de
meervoudige intelligenties, zoals o.a. natuur-, beweeg-, muziek activiteiten.
- Denksleutels: dit zijn opdrachten of vragen die peuters stimuleren tot creatief en analytisch
denken (deze denksleutels worden gebruikt bij de BSO in de BSO variant).
- Het spel “luister en zie mij”. Een bordspel om meer te weten te komen over de interesses,
het welbevinden en de vaardigheden van het kind.
- Aanvullend spelmateriaal zoals puzzels met cijfers en letters.
Mochten wij zien dat een kind een ontwikkelingsvoorsprong heeft dan bespreken we dit met ouders
om zo samen te kijken op welke manier we het beste kunnen omgaan met de talenten van het kind.

