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Nota Groei! 2008-2010
Subsidie peuterspeelzaalwerk

Beleidsinhoud:

Nota Groei! 2008-2010
De centrale doelstellingen die in de nota voor dit beleid worden geformuleerd, zijn:

> Twee inhoudelijke doelstellingen:
1. Taalontwikkeling van kinderen dient al op jonge leeftijd extra te worden ondersteund. Doelstelling is dan ook het

taalniveau van de doelgroep gelijk te brengen aan het niveau van de andere kinderen bij het verlaten van groep 2
van de basisschool.

2. Competentieontwikkeling speelt ook op deze leeftijd al een belangrijke rol. Doelstelling is de competenties zoals
zelfstandigheid, omgaan met anderen, hulp durven vragen, initiatief nemen zowel binnen WE zalen en scholen als
ook thuis extra te stimuleren. De ontwikkeling van de kinderen op deze competenties wordt geregistreerd.

> Eén instrumentele doelstelling:
3. Signalering en preventie van mogelijke taal- en ontwikkelingsachterstanden bij het kind, maar ook van problemen

die zich eventueel binnen het gezin voor doen en effect hebben op het kind. Doelstelling is leidsters en leerkrachten
voldoende te ondersteunen opdat zij tijdig achterstanden en mogelijke problemen signaleren bij hun peuters en
kleuters.

> Twee randvoorwaardelijke doelstellingen:
4. Om aan bovengenoemde doelstellingen te kunnen werken, is het van belang de kinderen in het algemeen, en de

kinderen die het extra nodig hebben in het bijzonder, ook daadwerkelijk te bereiken. Doelstelling is hef vaststellen
van een ambitieniveau ten aanzien van het bereik van regulier peuterspeelzaalwerk, WE op de peuterspeelzalen
en op de basisscholen. Het gekozen ambitieniveau bepaalt voor een deel de vervolgstappen.

5. En tenslotte speelt de kwaliteitvan de inspanningen een zeer belangrijke rol. Doelstelling is het waarborgen van de
kwaliteit van de reguliere peuterspeelzalen, van de uitvoering van het programma Kaleidoscoop en van de
medewerkers.

Subsidiecriteria

1. Subsidie kan worden aangevraagd voor het realiseren van peuterspeelzaalwerk in de gemeente Lelystad;
2. Daartoe moet worden voldaan aan de volgende criteria:

a. De peuterspeelzaal moet voldoen aan de eisen die de Verordening Peuterspeelzaalwerk stelt.
b. De aanvraag moet door een zelfstandige stichting worden aangevraagd;

c. De locatie van de peuterspeelzaal moet zich binnen de grenzen bevinden van de gemeente Lelystad;
3. De subsidieaanvraag moet zijn ingediend voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het

peuterspeelzaalwerk plaatsvindt.
4. De subsidieaanvraag moet zijn vergezeld van een begroting, een pedagogisch beleidsplan en een

activiteitenplan voor het komende jaar, plus een motivatie van het aantal aangevraagde kindplaatsen.
5. Indien sprake is van een bestaande peuterspeelzaal dient de aanvraag te vermelden hoeveel peuters op 1

maart van het aan de aanvraag voorafgaande jaar gebruik maakten van de peuterspeelzaal (inclusief het aantal
dagdelen van gebruik).

| Soort subsidie: Jaarlijkse budgetsubsidie (hoofdstuk 3 Algemene subsidieverordening Lelystad)

Subsidiemethode:

1. Als eerste wordt subsidie toegekend aan peuterspeelzaalwerk waarvoor de aanvraag voor 1 oktober is
ingediend*

2. Er worden na aanleiding van het Locatieplan Peuterspeelzaalwerk mogelijk aanvullende methoden en/of
criteria toegevoegd in het najaar 2008.

| Aanvraagformulier: geen

Ingangsdatum: Deze beleidsregel treedt per - 2008 in werking. Alle subsidieaanvragen die vanaf deze
datum worden ingediend, worden aan de hand van deze beleidsregel beoordeeld.




