
  
 

 

Een Sterke Start 
Met “Sterk voor school” en “MEEdoen in de Kinderopvang” 

 
Sterke Start is een project in opdracht van gemeente Almere. In dit project werken Vitree en MEE 

samen vanuit hun aanbod van Sterk voor school en MEEdoen in de Kinderopvang. Het project  heeft tot 

doel om zicht te krijgen op de huidige zorgstructuur en zo nodig tot een verbetervoorstel te komen. 

Daarnaast is er direct de mogelijkheid om ondersteuning te bieden aan peuterspeelzalen en 

kinderopvang waar vragen zijn over de ontwikkeling en/of het gedrag van kinderen. Met elkaar werken 

we aan een goede start van het kind op de basisschool met indien nodig lichte ondersteuning in groep 

1 /2. 

 

 
Kinderen tot en met vijf jaar 

Wij richten ons op kinderen t/m 5 jaar met: 

• een probleem in de sociaal emotionele ontwikkeling 

• een taal- en/of spraakachterstand 

• een motorische ontwikkelingsachterstand 

• problemen met de zelfredzaamheid 

• een algehele ontwikkelingsachterstand 

 
Samenwerken voor het kind 

Samen met pedagogisch medewerkers en ouders werken we aan de ontwikkeling en/of het gedrag 

van het kind. Dit doen we door middel van een observatie en gesprekken met alle betrokkenen. Met 

elkaar komen we tot een plan van aanpak. Zo nodig is er een mogelijkheid om een vrijwilliger in te 

zetten zodat het kind extra aandacht krijgt en er ruimte is voor de ontwikkelingsvragen van het kind. 

Indien nodig verzorgen we de overdracht en /of extra ondersteuning van Sterke Start naar de 

basisschool. Nieuwe vragen kunnen in het basisonderwijs worden opgepakt door onze collega’s Sterk 

in de Klas en/of door inzet van MEE. 

 
Groepsobservaties of deskundigheidsbevordering op maat 

Binnen het project Sterke Start is het ook mogelijk om ons bijvoorbeeld te vragen voor 

groepsobservaties of deskundigheidsbevordering op maat. 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

Meer informatie en aanmelden 

Bent u benieuwd of heeft u een concrete vraag? Wij informeren u graag vrijblijvend over de 

mogelijkheden voor uw kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. 

 
Heeft u interesse? Dan kunt u een mail sturen naar sterkestart@triadevitree.nl. Frieda 

van Olphen: 06-53 32 52 04 of Suzanna Koning 06-30 99 76 66 

 
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op. 

handvatten om 

hier mee om te gaan. Er volgt een gesprek 

doet daarnaast mee in een 

groepje waarbij sociale vaardigheden centraal staan. 

rent door. Als gevolg van een hersenbloeding blijkt hij snel 

vrijwilliger die hem extra begeleiding 

biedt. Zij heeft hiervoor 

groepsproces. De vrijwilliger 

begeleidt hem ook tijdens de overgang naar de 

basisschool. 
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