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Ambitie

Opzet

Deelnemers

Aanbod Bekostiging

Wat doen de ouders?

Ouders schrijven hun kind (vanaf 1 jaar en 3 maanden) centraal in bij de basisschool/scholen van hun voorkeur.
Ouders dragen thuis bij aan de ontwikkeling van hun kind in het verlengde van de activiteiten van Groep 0plus.

Wat doet de basisschool?

De basisschool (of het bestuur) selecteert een door de gemeente erkende aanbieder van Groep 0plus.
De school is verantwoordelijk voor de doorlopende educatieve ontwikkelingslijn van groep 0 tot en met 8.
De basisschool maakt met de aanbieder afspraken over de doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn.

Wat doet de aanbieder van Groep 0plus?

Een erkende kinderopvang-, welzijnsorganisatie of schoolbestuur verzorgt het aanbod van Groep 0plus.
De aanbieder overlegt met de basisschool over het aanbod van Groep 0plus.
De aanbieder zorgt voor voldoende gekwalificeerd personeel.
De aanbieder zorgt dat op elke Groep 0plus een hbo’er werkt, als teamlid of als coach van het personeel.
De aanbieder werkt opbrengstgericht en legt de ontwikkeling van het kind vast in een kindvolgsysteem.
De aanbieder int de bijdrage van de ouders.
De aanbieder maakt met de basisschool afspraken over de doorlopende pedagogische ontwikkelingslijn.

Wat doet het Ouder- en Kindcentrum?

Het Ouder- en Kindcentrum beoordeelt of een kind door een risico op (taal)achterstand een ‘doelgroepkind’ is.

Wat doet de gemeente?

De gemeente expliciteert de voorwaarden waaraan aanbieders van Groep 0plus moeten voldoen.
De gemeente erkent de aanbieders van Groep 0plus die aan de voorwaarden voldoen.
De gemeente ziet toe op en handhaaft de kwaliteit van Groep 0plus.

Waarom een Groep 0plus?

Amsterdam wil dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Amsterdam wil het talent van alle kinderen maximaal benutten voor de stad.

Wat is Groep 0plus?

Groep 0plus is een voorziening waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar samen spelend leren.
Groep 0plus biedt een combinatie van voorschoolse educatie en opvang.

Elke basisschool in Amsterdam biedt een Groep 0plus aan.
Groep 0plus zit fysiek óf in hetzelfde gebouw als de basisschool óf in de buurt ervan.

Als kinderen 4 jaar zijn stromen ze vanuit groep 0 door naar groep 1 van dezelfde basisschool.
Kinderen gaan naar Groep 0plus op een basisschool bij hen in de buurt.

Groep 0plus is betaalbaar voor ouders.

Voor wie is Groep 0plus?

Groep 0plus is toegankelijk voor alle Amsterdamse kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
‘Doelgroepkinderen’* hebben het recht om 4 dagdelen over 4 dagen verspreid deel te nemen aan Groep 0plus.

‘Niet-doelgroepkinderen’ hebben het recht om minimaal 2 dagdelen deel te nemen aan Groep 0plus.

Wat biedt Groep 0plus aan kinderen en ouders?

Groep 0plus biedt kinderen een veilig pedagogisch klimaat en een uitdagende leeromgeving.
Groep 0plus laat kinderen samen spelend leren.

Groep 0plus zet in op taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en fysieke ontwikkeling.
Groep 0plus biedt een educatieve en pedagogische ontwikkelingslijn die doorloopt tot en met groep 8.

Groep 0plus is 5 dagen per week open en openingstijden sluiten zoveel mogelijk aan bij wensen van ouders.

Wat betaalt de gemeente?

De gemeente streeft ernaar 4 dagdelen (van 3 uur) te bekostigen voor ‘doelgroepkinderen’.
De gemeente streeft ernaar 2 dagdelen (van 3 uur) te bekostigen voor ‘niet-doelgroepkinderen’.

Wat betalen de ouders?

Ouders betalen voor de extra uren die ze afnemen bovenop de gratis dagdelen.
Ouders die hier recht op hebben kunnen de Kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Deze concept-Informatiekaart schetst de voorlopige inhoud van het voorstel voor Groep 0plus van de gemeente Amsterdam.   

Wat betreft de naam Groep 0plus: Groep 0 verwijst naar voorschoolse educatie voorafgaand aan groep 1, en plus staat voor opvang.  

Groep 0plus combineert beide. 

* Een ‘doelgroepkind’ is een kind waarbij het Ouder- en Kindcentrum een risico op (taal)achterstand heeft geïdentificeerd.
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