
 

Beste leiding van de Peuterspeelzaal,  

Uw Peuterspeelzaal is in contact gekomen met de ouders van een 
van onze schipperspeuters. Met deze brief willen we u meer 
informatie geven over hoe de onderwijsorganisatie Landelijk 
Onderwijs voor Varende Kinderen (LOVK) peuters en hun ouders uit 
de binnenvaart begeleidt. 
 
Kinderen van binnenvaartschippers zijn meestal niet in de 

gelegenheid om elke week op een vast moment een peuterspeelzaal te bezoeken. De LOVK heeft het 

speel-leerpakket ‘SpelenderWijs’ ontwikkeld voor schipperspeuters van 3 en 4 jaar. De ouder en 

peuter kunnen aan boord een keuze maken uit tal van activiteiten die ze samen kunnen gaan doen.  

In SpelenderWijs staat betekenisvol leren centraal. De activiteiten worden thematisch aangeboden 

en sluiten aan bij de belevingswereld en ontwikkelingsbehoeften van peuters. Zo is er veel aandacht 

voor motorische activiteiten en een rijk taalaanbod in de vorm van prentenboeken en versjes en 

liedjes met ritme en beweging. Bij de creatieve activiteiten staat vooral het experimenteren en het 

materiaal ervaren centraal. 

Naast het spelen en leren aan boord, zijn er toch een aantal schoolse vaardigheden die kinderen 

beter in de context van een groep kunnen oefenen. Op onze drie ligplaatsscholen, scholen waar 

alleen schipperskinderen komen, zijn kinderen welkom vanaf 3½ jaar. Niet alle kinderen zijn in de 

gelegenheid om regelmatig een ligplaatsschool te bezoeken. Het kan wel zo zijn dat zij met het schip 

voor enige tijd in de buurt van een peuterspeelzaal aan de wal liggen. Hoe fijn is het dan als het 

schipperskind ook daar welkom is! 

Veel peuterspeelzalen vragen een financiële tegemoetkoming van ouders zodra het kind bij hen is 

ingeschreven.  Schippersouders zijn vaak niet in de gelegenheid om een contract af te sluiten en op 

vaste momenten te komen. In dat geval kan de peuter als ‘gast’ ingeschreven worden bij uw 

peuterspeelzaal en zo nu en dan aanwezig zijn in de groep. Het is goed als u met de ouder afstemt 

wat u per bezoek aan bijdrage verwacht. U zou bijvoorbeeld kunnen werken met een strippenkaart 

die schippersouders kunnen kopen en bij elk bezoek een strip afstrepen. De LOVK kan hier verder 

geen financiële ondersteuning in geven.   

Kinderen die ingeschreven staan bij de LOVK krijgen een persoonlijke mentor toegewezen. Dit is een 

ervaren leerkracht die het gezin begeleidt en ondersteunt bij het spelen en leren aan boord. Door 

deze unieke samenwerking vormen ouders en mentor samen een educatief partnerschap. De 

contactgegevens van de mentor vindt u op het label aan de tas van het kind. De mentor neemt graag 

contact op met de leiding van de groep waar het kind te gast is om te horen hoe het met de 

ontwikkeling van het kind gaat. Voelt u zich ook altijd vrij om contact op te nemen met de mentor. 

Informatie vanuit de peuterspeelzaal over het kind is zeer welkom! 

Met vriendelijke groet, Team LOVK 

 


