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Verkort VVE-traject Uk & Puk

Gerichte aandacht
voor ieder kind
Peuterspeelzaal de Tamboerijn in Roggel werkt met de VVEmethodiek Uk & Puk. Kinderen ontwikkelen zich nu beter, constateert
leidster Ellen Ottenheim. Zij volgde een verkort Uk & Puk-traject.

Zelf gaat Ellen ondertussen met een groepje
van vier kinderen aan de slag. ‘Ik stuur, geef
informatie, vraag, stimuleer kinderen om mee
te praten en speel zelf ook mee. Steeds weer
gebruik ik de woorden die bij het thema horen.’

Bevestiging
Door het thematisch werken in kleine groepen,
blijft het geleerde beter hangen, aldus Ellen.
‘We horen het van ouders. Kinderen doen thuis
wat ze hier ook doen.’ De werkwijze was wel
wennen, zegt ze. ‘In de grote groep zijn steeds
dezelfde kinderen haantje de voorste. Nu geven
we in kleine groepjes alle kinderen gericht
aandacht. Het aanbod in activiteiten is groter,
ook komen alle ontwikkelingsgebieden in één
keer aan bod. Meer kinderen profiteren nu van
het aanbod. Daarmee werken we aan een goede
basis voor de overgang naar groep 1.’
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Uk & Puk is voor 0- tot 4-jarigen. Aan de hand
van thema’s ontwikkelen de kinderen al spelend
nieuwe vaardigheden. ‘De methodiek geeft houvast en helpt leidsters om zich bewust te worden
van wat ze doen en waarom ze het doen’, zegt
Gerlie Bremmers van O2 Onderwijsadvies. ‘Zij
worden bewust bekwaam, kinderen ontwikkelen
zich beter.’

Veel veranderd
Het Uk & Puk-traject duurt twee jaar, maar
leidsters met VVE-basiscertificaat en ervaring

Meer informatie bij
gerliebremmers@o2-onderwijsadvies.nl

Ellen Ottenheim: ‘Door het thematisch werken
met Puk blijft het geleerde beter hangen.’

in VVE kunnen de certificering in een jaar
afronden. Ellen deed het, onder begeleiding
van Gerlie. Sindsdien is er veel veranderd op de
Tamboerijn. Ellen: ‘Eerst werkten we in de hele
groep. De dag begon met puzzelen, daarna vrij
spelen en vervolgens maakten we een
knutselwerkje.’ Nu werkt de Tamboerijn in
kleine groepjes. ‘Uk & Puk werkt met thema’s.
Na een korte dagopening splitsen we de groep
in kleine groepjes. Zij gaan spelen, bijvoorbeeld
in de huis-, bouw- of leeshoek. Daar liggen
materialen die bij het thema passen.’
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