
GO! Kinderopvang prowadzi zajęcia w zwykłych przedszkolach oraz przedszkolach 

z edukacją przedszkolną (Voorschoolse Educatie - VE) w miejscowości Lelystad, 

Almere i Zeewolde. Oferta skupia się na rozwoju dzieci w wieku od 2 do 4 lat. 

Umożliwiamy przy tym dzieciom jak najczęstszą wspólną zabawę w grupach pod 

fachową opieką. Przedszkole stanowi dobry wstęp do szkoły podstawowej. 

Nauka przez wspólną zabawę 

Zabawa jest przyjemna; zabawa to nauka, odkrywanie i rozwój! 

W grupach przedszkolnych dzieci są zachęcane do podejmowania nowych wyzwań, 

a tym samym do zrobienia kolejnego kroku w rozwoju. Pedagodzy stymulują ich do 

optymalnego rozwoju w ramach ich własnych możliwości.  

Małe dzieci przychodzą do przedszkola dwa razy na pół dnia. Podczas porannego 

lub popołudniowego pobytu mają różne zajęcia. Swobodna zabawa wewnątrz i na 

dworze jest równie ważna jak kreatywne zajęcia, takie jak klejenie, wycinanie, 

malowanie, układanie puzzli i lepienie z gliny. Poświęca się także sporo uwagi 

czytaniu na głos i śpiewaniu piosenek. Dzieci bawią się razem w kącikach, ale uczą 

się też siedzieć w kręgu i słuchać siebie nawzajem. Wspólne jedzenie i picie to także 

ważne momenty. Wyposażenie przedszkola zapewnia wymagające i stymulujące 

środowisko do zabawy. Metoda pedagogiczna została opisana w ogólnych zasadach 

wychowawczych GO! (Pomarańczowa parasolka) oraz w planie pracy 

wychowawczej przedszkoli. 

Edukacja przedszkolna 

W naszych przedszkolach zapewniamy edukację przedszkolną (Voorschoolse 

educatie - VE). Przedszkola te są nastawione na stymulację rozwoju dzieci w wieku 

od 2 do 4 lat, skupiając się głównie na języku i rozwoju społeczno-emocjonalnym. 

W wieku 4 lat dziecko przechodzi do szkoły podstawowej, najlepiej takiej, która 

zapewnia w klasie 1. i 2. edukację wczesnoszkolną i przedszkolną. Całkowita oferta 

edukacyjna dla dziecka w wieku od 2 do 6 lat nazywana jest edukacją 

wczesnoszkolną i przedszkolną (Voor- en Vroegschoolse Educatie - VVE). Ma ona 

na celu umożliwienie dzieciom przejście do klasy 3. bez zaległości. Oferta została 

opracowana na podstawie uznanego programu edukacji wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej. Przedszkola GO! Kinderopvang! realizują ten program na zlecenie 

urzędu gminy. 

Dzieci z zaleceniem podjęcia edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, które 

ukończyły 2,5 roku, uczęszczają do przedszkola przez 16 godzin tygodniowo, 4 do 6 

razy przez pół dnia. Zależy to od godzin otwarcia przedszkola. Z tych 16 godzin 8 
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godzin jest bezpłatnych. Zalecenie podjęcia edukacji wczesnoszkolnej 

i przedszkolnej wydaje poradnia dziecięca. Jeżeli nie wydano takiego zalecenia, 

dziecko może przychodzić do przedszkola maksymalnie dwa razy na pół dnia. 

Wysokość składki rodzicielskiej jest uzależniona do dochodów rodziców. 

W Lelystad obowiązuje specjalna zasada, dzięki której dzieci mogą przychodzić do 

przedszkola bezpłatnie. Dotyczy to dzieci z zaleceniem podjęcia edukacji 

wczesnoszkolnej i przedszkolnej, których rodzice należą do najniższej kategorii 

dochodowej, lub dzieci bez takiego zalecenia, ale żyjących w ubóstwie. Dalsze 

informacje znajdują się tutaj. 

Grupy talentów 

Nasze Grupy talentów w Lelystad i Almere oferują innowacyjną ofertę rozwojową dla 

małych dzieci, aby zapewnić im dobry start w szkole podstawowej. Robimy to 

poprzez rozwijanie talentów społecznych i poznawczych w formie zabawy. Ściśle 

współpracujemy przy tym z rodzicami, aby dzieci mogły w pełni rozwinąć swój 

potencjał. Ponadto utrzymujemy bliską współpracę skupiającą się na przejściu do 

szkoły podstawowej. Grupy talentów są przeznaczone dla dzieci w wieku od 2 do 4 

lat i są wdrażane w ramach programu pilotażowego w pięciu oddziałach w Lelystad 

(Peutertalent, Finnjol, Speelkajuit, Zuidwester i Dolfijntjes 1) oraz w dwóch 

przedszkolach w Almere (de Compositie i ’t Hof). Dalsze informacje na temat Grup 

talentów w Lelystad znajdują się w tej broszurze, natomiast Grupy talentów 

w Almere zostały opisane w tej broszurze. 

Godziny otwarcia 

Nasze przedszkola mają różne godziny otwarcia w zależności od lokalizacji. Zajęcia 

odbywają się rano i po południu. Wakacje przypadają w miarę możliwości w ustalone 

przez rząd wakacje w szkołach podstawowych. Zostają one podane do wiadomości 

na początku każdego roku szkolnego. 

Wymiana danych między instytucjami 

Aby umożliwić optymalny i niezakłócony rozwój wszystkich dzieci, przedszkola 

współpracują z instytucjami partnerskimi w gminie. Następuje zatem na przykład 

regularna wymiana i koordynacja działań z przychodnią zdrowia w danej dzielnicy. 

O porady i wsparcie można się zwrócić do instytucji zajmujących się opieką nad 

dziećmi w gminie. Dokonuje się również uzgodnień w zakresie przekazania danych 

dziecka z chwilą pójścia do szkoły podstawowej.  
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W trakcie rozmowy wstępnej w sprawie przyjęcia do przedszkola rodzice są 

informowani o uzgodnieniach oraz sposobie ich zaangażowania w naukę dziecka. 

Zostają także poproszeni o udzielenie zgody na wymianę informacji. Dobro dziecka 

jest przy tym zawsze na pierwszym miejscu. 

 


