De educatieve en spelenderwijs methode Piramide waar wij mee werken…
Wij werken met de educatieve en spelenderwijs VVE methode Piramide. Op 12 juni 2014 hebben wij het officiële
keurmerk mogen ontvangen, waaruit blijkt dat aan alle eisen voldoen om met de methode Piramide te mogen
werken.
VVE staat voor Vroeg en Voorschoolse Educatie.
De methode stimuleert acht ontwikkelingsgebieden van het jonge kind en is geschikt voor de leeftijd 0 t/m 7 jaar,
te weten:
• 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
Alle activiteiten hangen nauw samen met het initiatief van het kind, het initiatief van de pedagogisch medewerker,
nabijheid en afstand. Piramide kent twaalf projecten en één welkom project. De thema’s zijn:
 Wonen
 Kleding
 Mensen
 Verkeer
 Kunst
 Eten en drinken
 Ziek en Gezond
 Lente
 Herfst
 Zomertijd
 Sinterklaas
 Kerstmis
De methode werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee
wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Ook zijn interactief voorlezen, praatplaten, spelen
in hoeken, dagritme kaarten, liedjes en basiswoorden kenmerkend voor Piramide.
Daarnaast biedt de Piramide methode voor het jonge kind een mogelijkheid tot gericht stimuleren en bevorderen
van tutor en pientere kinderen. Er is aandacht voor peuters die extra begeleiding en stimulering vragen zoals
pientere peuters en/of peuters met een vertraagde ontwikkeling (tutor).
Er vindt een doorgaande lijn plaats, doordat de thema’s van school afgestemd worden met de Piramide
projecten. Er vindt 2 á 3 keer per schooljaar overleg plaats om de doorgaande lijn te bespreken.
De ouders en verzorgers ontvangen per project vooraf een themaboekje. Zo weten ze welk project er komt en
wat er aan bod gaat komen. Ouders kunnen thuis aan de slag door de basiswoorden bewust te gaan gebruiken
en ook aan de slag te gaan met het thema.
Onze pedagogisch medewerkers zijn/worden geschoold in drie modules om de VVE methode te mogen geven.
Dit is een 1,5 jarige opleiding.
Voor meer vragen kunt u terecht bij onze VVE Piramide trainer Cindy Bergmans via
info@mamaloekinderopvang.nl

