VVE Uk & Puk bij Prokino
Uk & Puk is een VVE programma dat geschikt is voor horizontale en verticale groepen van 0-4 jaar.
Het programma werkt aan de brede ontwikkeling van alle ontwikkelingsdomeinen van baby’s,
dreumesen en peuters. De basis van alle ontwikkelingsdomeinen wordt in hoge mate gevoed door
de kwaliteit van communicatie en interactie tussen het kind en zijn sociale omgeving.
Communicatie ligt letterlijk aan de basis van ons bestaan. Daarom zijn de effecten van Uk & Puk
niet alleen zichtbaar in de spraak-en taalontwikkeling, maar ook in de sociaal emotionele
ontwikkeling, de motorische en de zintuiglijke ontwikkeling en biedt het de eerste rekenprikkels.
Voor ieder kind
Uk & Puk is geschikt voor alle kinderen van 0-4 jaar en niet alleen een programma voor kinderen
met een taalachterstand (doelgroepkinderen). Baby’s en dreumesen die een VVE methode zoals Uk
& Puk worden aangeboden, zullen rond de peuterleeftijd een voorsprong hebben op kinderen
waarmee pas rond 2 jaar wordt begonnen. De activiteiten van Uk & Puk zijn inspirerend voor zowel
kinderen zonder taalachterstand als kinderen met een taalachterstand of voor hen die net iets
meer begeleiding en stimulering nodig hebben.
Maatwerk
Uk & Puk biedt ieder kind individueel maatwerk. De kinderen zonder taalachterstand worden extra
geprikkeld en nieuwsgierig gemaakt. Voor deze kinderen biedt het programma met name
verrijkingsstof en opent het snel nieuwe uitdagende perspectieven om zelfstandig hun
belevingswereld te exploreren en uit te breiden. Voor kinderen met een taalachterstand of voor
kinderen die gebaat zijn bij net wat meer begeleiding bij de taalontwikkeling, biedt het programma
de juiste stimulering en ondersteuning. Alle kinderen die deelnemen aan het programma ervaren
een gelijk taalbad en dagen elkaar derhalve uit in talig en communicatief opzicht. Juist de kinderen
die extra stimulering op het gebied van taal en communicatie kunnen gebruiken kunnen hiervan
profiteren. Deze kinderen leren sneller in een gemixte groep. Dit is een belangrijke meerwaarde en
daarom bieden we het programma aan alle kinderen op de groep aan en leiden we alle
pedagogisch medewerkers op.
Observatie en vroegsignalering
Door de intensieve contacten tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers heeft de
kinderopvang een sterk signalerende functie. Pedagogisch medewerkers kunnen vaak goed
aangeven welke kinderen de taal meer of minder goed beheersen. Uk & Puk vraagt om een
bewuste en actieve rol van pedagogisch medewerkers. Van hen wordt verwacht dat zij oog hebben
voor de ontwikkelingsvragen van ieder individueel kind. Pedagogisch medewerkers van Prokino
worden in dit scholingstraject van Uk & Puk geleerd te kijken naar de algehele ontwikkeling van het
individuele kind. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een observatie methode. De observatie van
het individuele kind draagt bij aan een doelgerichte manier van het stimuleren van de algehele
ontwikkeling van het individuele kind.

Ouderparticipatie
Daarnaast betrekt Uk & Puk met name ouders actief bij de ontwikkeling van hun kind of kinderen
en bij het kindcentrum. Prokino heeft een goede samenwerking met ouders hoog in het vaandel.
Tijdens de dagelijkse oudercontacten zal worden afgestemd over de inhoud en het verloop van het
programma en de individuele begeleiding. Daarnaast wordt gewerkt met o.a. een nieuwsbrief bij
aanvang van een nieuw thema waarbij wordt verwezen naar de ouder component, ouderavonden,
jaarlijkse oudergesprekken over de ontwikkeling van het individuele kind.
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