
 
 

O&Ki VVE peuterprogramma  
Bij O&Ki werken wij op de peutergroep en de peuterspeelgroep volop met het VVE Piramide 
programma. In deze informatiesheet even wat meer aandacht voor de VVE Piramide methode, wat is 
het? Hoe werkt het? En waarom een VVE programma? In ons pedagogisch beleidsplan staat de 
volledige dagindeling van de beide peutergroepen. Wij wensen u veel leesplezier! 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het volledige O&Ki team 
Daphne Oldenziel 
 
  



 
 

 
Piramide stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in  hun ontwikkeling, door een slimme 
combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving grip op de wereld. Piramide biedt elk 
kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen. Een betere start kunt u ze niet geven! 
 
Piramide: het meest gebruikte VVE-programma 
VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De doelstelling van VVE is om de ontwikkeling van 
kinderen al op jonge leeftijd zo te stimuleren dat hun kansen op een goede schoolloopbaan worden 
vergroot. Piramide is het meest gebruikte VVE-programma en is ontwikkeld door Cito. De methode 
voldoet aan de kwaliteitskenmerken voor programma’s voor jonge kinderen . Zowel Nederlandse als 
buitenlandse onderzoeken tonen de positieve effecten ervan aan op de ontwikkeling van kinderen. 
 
VVE Piramide, wat is dat precies? 
De Piramidemethode is een werkmethode die ontwikkelingsgebieden van het jonge kind optimaal 
stimuleert en sluit perfect aan op de doelstellingen genoemd in ons pedagogisch beleid. 
Het “spelend leren” staat centraal in de thema’s die worden aangeboden. Het spelend leren is een 
evenwichtig samenspel van nauwkeurig afstemmen op het initiatief van het kind en het initiatief van 
de groepsleiding. Daarnaast biedt de Piramidewerkmethode voor het jonge kind, met een mogelijke 
ontwikkelingsachterstand, op één of meerdere gebieden extra mogelijkheden om deze ontwikkeling 
gericht te stimuleren en te bevorderen. Er is aandacht voor peuters die extra begeleiding en 
stimulering vragen zoals pientere peuters en/of peuters met een vertraagde ontwikkeling. 
 
Hoe werkt Piramide? 
Kinderen ontdekken de wereld spelenderwijs de uitdagende activiteiten van Piramide maakt dit tot 
een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Piramide werkt volgens vier vaste 
stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat 
aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma. Dat betekent dat er 
aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden: 

 Persoonlijkheidsontwikkeling 

 Sociaal-emotionele ontwikkeling 

 Motorische ontwikkeling 

 Kunstzinnige ontwikkeling 

 Ontwikkeling van de waarneming 

 Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen 

 Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven 

 Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning 
 
  



 
 

Deze ontwikkelingsgebieden komen altijd in samenhang aan bod. Zo leren kinderen prettig om te 
gaan met elkaar en plezier te hebben in het spel. Piramide werkt het hele jaar aan de hand van 
thema’s. Elke 3 á 4 weken staat er een ander thema centraal. Bijvoorbeeld: Groot en klein, Huis, 
Water, Sinterklaas. De pedagogisch medewerkers passen de inrichting aan met spelmateriaal dat 
hoort bij het thema. Alle activiteiten gaan dan over het thema. Zo leren de kinderen spelenderwijs 
wat het thema inhoudt en welke woorden er bij het thema gebruikt worden. 
 
Betrokkenheid ouders  
Kinderen ontwikkelen zich overal, thuis, op het kinderdagverblijf of de peuterspeelzaal. Om de 
afstand tussen thuis en ons kinderdagverblijf en peuterspeelzaal zo klein mogelijk te maken 
betrekken wij de ouders altijd bij het VVE-programma. Van interactief voorlezen tot aan het 
aanbieden van een liedjesblad, een thema bijeenkomst en gezellige groepsuitjes.  
 
Één van de mooiste middelen om ouders te betrekken is het leesklik programma. Vanuit de 
gemeente Aa en Hunze is samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en bibliotheek een plan 
gemaakt om ouders (nog) meer te betrekken bij de ontwikkeling van hun jonge kinderen. Dit is: 
Leesklik. Het doel van leesklik is om de taalontwikkeling bij jonge kinderen te stimuleren: thuis en op 
de peuterspeelzaal of de kinderopvang. Leesklik bestaat uit een voorleescollectie en een website. De 
voorleescollectie bestaat uit boeken, met een handleiding en bijbehorend speelgoed. Ouders krijgen 
dit mee naar huis, nadat op de kinderopvang en/of peuterspeelzaal al aandacht aan het boek is 
besteed. Op de website, die is gerealiseerd door Biblionet Drenthe, staan tips en ideeën voor onder 
andere spelletjes en knutseltips. Deze sluiten aan bij de activiteiten die op de peuterspeelzaal en 
kinderopvang plaatsvinden. Er staat ook informatie over voorlezen op en voorbeelden voor ouders. 
Neem vooral een kijkje op de website: www.leesklik.nl  

http://www.leesklik.nl/

