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Przedszkola w Gminie Roerdalen. 

       

Twoje dziecko i VVE 

Przedszkola w gminie Roerdalen posiadają program dla wszystkich dzieci. 
Dzieci,  ze skierowaniem VVE otrzymują dodatkową pomoc. 
 

We wszyskich przedszkolach jest mozliwosć miejsca dla twojego dziecka. Wszystkie 
przedszkola  realizują opracowany VVE program wychowawczy. 

 
Oferta: 
 

 Fachowe podejście do dzieci. 

o nauka przez zabawe 

o prace tematyczne  

o każdy może wziąsć udział  

o praca nad rozwojem języka 

o zajęcia w zdrowym klimacie 

 

 Zajęcia wspólne z rodzicami w celu wychowania i rozwoju dziecka. 

Dzieci i rodzice pod profesionalną opieką pedagoga opiekuna, pracuje razem  nad wychowaniem i 
rozwojem dziecka. 

 
 

 Współpraca z grupą piewszą i drugą  wszystkich szkół podstawowych. 

Dane w zakresie postepu rozwojowego twojego dziecka zostaną przekazane, aby mogly dobrze 
zrownac sie z grupą pierwszą.  
Razem ze szkołą podstawową  poczynione zostaną starania aby twoje dziecko bez braków mogło 
dołączyć  do dalszego rozwoju edukacyjnego 
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Co to jest VVE? 

Przed i wczesnoszkolna edukacja dla dzieci, ktore z różnych powodów potrzebują wiekszego 
przygotowania w zakresie dydaktyki. 
Dzieci ,które posiadają skierowanie VVE będa mogły poprzez naukę przy zabawie dobrze się 
przygotować do dalszej edukacji w grupie trzeciej. 
 

Logopeda. 
Dzieci ze skierowaniem VVE  będą przebadane przez logopedę na poziomie rozwoju w 
wymowie. 
Rodzice otrzymają pisemne zaproszenie z GGD.  
GGD- Bioro Konsultacyjne z Gminy 
 
Przedszkolna edukacja 
Przedszkolna edukacja dotyczy dzieci w wieku 2 i 3 lat, w grupach żłobkowych i 
przdszkolnych.  W formie zabawy dzieci uczą się języka, tu poswięca się najwięcej uwagi na 
rozwój wymowy. 
 
Wczesna szkolna edukacja 
Wczesnoszkolna edukacja dotyczy grupy 1 i 2 szkoły podstawowej . 
Szkola podstawowa jest odpowiedzialna za wczesnoszkolną edukacje. 
W tym okresie systematyczny tryb nauczania to podstawa w szerszym rozwoju twojego 
dziecka. 
 
Biuro Zdrowego Dziecka 0-4 
W biurze konsultacyjnym zostanie orzeczone czy twoje dziecko spełnia warunki systemu VVE  
Podczas rozmowy z rodzicem / opiekunem  /zostanie wytlumaczone dlaczego twoje dziecko 
otrzyma skierowanie  VVE. 
W każdym oficjalnym Przedszkolu Gminy Roerdale (zobacz liste) jest oferowana pomoc i 
miejcse dla twojego dziecka. 
 
Gmina 
Gmina jest odpowiedzialna za VVE. 
Gmina zarządziła przepisy, kiedy twoje dziecko ma prawo do skierowania  VVE. Te przepisy 
są dostępne w konsultacyjnym biurze  oraz w przedszkolach. 
 
Wsparcie finansowe 
Czy rodzice kwalifikuja się do wsparcia finansowego zależy od tego czy  pracują. Koordynator 
przedszkola udzieli rodzicom wiecej informacji na ten temat. 
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Gmina Roerdalen Kindercentra z programem przedszkolnym 
 

 

 
 

Centrum dla dzieci Adres Kontact 

Stichting Kinderopvang Roerstreek  
Kindercentrum ‘ t Muuske 
 
 

Sportlaan 36 
6075 EV Herkenbosch 
0475-520393 

Carla Smeets/Yvonne Vullers 
0475-40 42 59 

Stichting Kinderopvang Roerstreek  
Kindercentrum ‘t Vlaegelke 
 
 

Vurensteeg 2 
6061 EJ Posterholt 
0475-404259 

Carla Smeets/Yvonne Vullers 
0475-40 42 59 

Stichting Kinderopvang Roerstreek  
Kindercentrum ’ t Knienke 
 
 

Markt 64a en 66 
6074 BB Melick 
0475-520595 

Carla Smeets/Yvonne Vullers 
0475-40 42 59 

Stichting Kinderopvang Roerstreek  
Kindercentrum ’ t Baerke 
(in basisschool ’t Kempke) 
 
 
 

Pastoor Ceijssensstraat 5 
6077 AS St. Odiliënberg 
06 - 14 02 90 53  

Carla Smeets/Yvonne Vullers 
0475-40 42 59 

Wee-play Kinderopvang ,  
locatie Sint Odiliënberg 
 
 

Schaapsweg 26B 
6077 CG St. Odiliënberg 
0475 – 858257 

Ingrid van Pamelen 
0475-85 19 17 

Wee-Play Kinderopvang,  
locatie Posterholt 
 

Zwartemolenweg 6 
6061 EK Posterholt 
06-13 56 04 90 
 

Ingrid van Pamelen 
0475-85 19 17 

Jeugdgezondheidszorg 0-4   
 

GGD Limburg Noord  08861-08861 


