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Okul öncesi Eğitim  
ekstra ilgi verir
Okul öncesi Eğitim nedir? 
Çocuk yuvasında Okul öncesi Eğitim 
(VE) olandan yerlerden çocuğun 
oynayarak öğrenir.Dile ekstra ilgi 
verilir. Çok okuyarak, şarkı  
söyleyerek, oyunlar oynayarak ve 
diğer çocuklarla oynayarak çocuğun 
her gün yeni kelimeler öğrenir.

Çocuklar birbirinden ve birbirleriyle 
öğrenirler. Bakımda başkalarının 
tuvalet ihtiyacı için klozete otur-
duklarını, kendilerini giyindirmeyi 
ve güzel bir şekilde masada otur-
duklarını görürler. O zaman bunu 
kendisi de yapar. 
 
Okul öncesi Eğitim ile çocuğun  
ilkokula iyi bir başlangıç yapar.

Birlikte oynamak  
öğrenmek demek
Programlarımız temalarla çalışıyor. 
Her gün bu temalarla farklı  
aktiviteler yapıyoruz. Sonuç olarak 
çocuğun keşfetmeyi ve kendi  
çözümlerini düşünmeyi öğrenir.

Birlikte bloklarla kule inşa etmek 
böyle bir aktivitenin bir örneğidir. 
Blokların tüm farklı renklerini 
belirleriz, kulenin şimdiden ne kadar 
yüksek olduğuna bakılır ve blokları 
dáha yüksek bir şekilde düzmek için 
birbirimize yardım ederiz. Bu şekilde 
çocuğun birlikte çalışmayı, renkleri 
tanımayı ve yüksek ve alçak  
arasında farkı öğrenir.
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Her zaman bir adım daha ileri 
Çocuğunu her gün iyi izleyerek ve 
dinleyerek daha iyi tanırız. 

Oynarken çocuklar bize neyi sevdik-
lerini ve neye ilgilerinin olduklarını 
gösterirler. Ya da heyecan verici ve 
zor. Zaten iyi olduklarıyla devam 
ediyoruz ve hala zor bulduklarında 
destek oluruz.

Bu nedenle çocuğunla en iyi başarılı 
olabileceğimize ve başka bir adım 
daha da elde etmesi gereken  
aktiviteleri nasıl başardığımıza 
bakıyoruz.

VE kim için?
Okul öncesi Eğitim 2,5 ile 4 yaş arasın-
daki küçük çocuklar için. Genç ve Aile 
merkezi (CJG) eğer çocuğun ekstra reh-
berliğe ihtiyacı varsa bir gösterge verir. 
Örneğin (dil) arka kalma riski varsa.

CJG bir gösterge verdiyse ve çocuğun 
bir VE-yerine gidiyorsa, ödenek hakkın 
vardır. Devamını 5. sayfada oku.

Birlikte yapıyoruz!
Çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamak için 
CJG ile birlikte çalışıyoruz. Ayrıca, 
evinizde de küçük çocuğunla beraber 
çok pratik yapmak için bir ebeveyn 
olarak sana yardımcı oluyoruz.  
Örneğin, biz sana aktiviteler veririz 
çocuğunun gelişiminde birlikte  
çalışabilmek için. İpuçları için her  
zaman bizimle iletişime geçebilirsin.



“Dışarıya gitmek harika!”
Sarinka, Sara’nın annesi

“Sara’nın her gün dışarıda oynadığını  
seviyorum! Doğa oyun alanını harika buluyor, 

çünkü gerçekten doğada oynuyor gibi.  
Köprülerin üzerinden yürüyebiliyor, su ile 

oynayabiliyor, kulübe inşaat etmek ve kum 
alanında pasta pişirmek”
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Giderler ve Ödenekler
Çocuk yuvası düşündüğünden daha uygun. Duruma göre hakkın olduğu  
farklılık gösterir. Daha net hale getirmek için senin için bir programa koyduk. 
Aşağıdaki programa bak hakkın ney olduğu için. Bunun oldukça zor olabile-
ceğini çok iyi anlıyoruz. Herhangi bir sorun varsa lütfen Müşteri hizmetlerine 
başvurun (088 750 91 10). Sana yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!

Sen ve partnerin çalışıyor ya da tek 
başına çalışan ebeveynsin

Çocuğunun bir VE-göstergesi var 
ve ebeveynlerden biri veya ikisi de 
çalışmıyor

Çocuğunun bir VE-göstergesi var ve 
her iki ebeveyn de çalışıyor ya da tek 
başına çalışan ebeveynsin

Sen veya eşin çalışıyor

Çocuğunun Ooievaarspas’ı var 
Sadece Lahey’de mevcut

Çocuk bakımı ödeneği hakkın var  
Buna vergi makamında talep ediyorsun

Belediye ödenek hakkın var. Bu maksi-
mum 2 yarım gün için (2,5 yaş itibaren)
Buna DAK çocuk merkezleri aracılığıyla baş 
vuruyorsun.

2 gün boyunca çocuk bakımı ödeneği 
hakkın var. Buna vergi makamında talep 
ediyorsunÜçüncü ve dördüncü yarım gün 
bedava. Buna DAK çocuk merkezleri aracılığıyla 
baş vuruyorsun. 

2 gün boyunca belediye ödeneğe hakkın 
var. Üçüncü ve dördüncü yarım gün  
bedava (2,5 yaş itibaren) Buna DAK çocuk 
merkezleri aracılığıyla baş vuruyorsun.

Bedava çocuk yuva hakkın var 
Buna DAK çocuk merkezleri aracılığıyla baş 
vuruyorsun.
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>>

>>

>>

>>



“Her gün yeni bir şey öğreniyor!”
Bram, Charlie’nin babası

“Charlie yeni bir tema geldi mi çok  
seviyor. Örneğin ‘Hatsjoe’ teması  

sırasında, doktor ceketinde birkaç hafta 
yürüdü ve “bugün ne giydin?” temasında 
her gün hangi renkler giydiğimiz üzerine 

konuştuk. Çok güzel birçok farklı  
aktiviteler olduğu! “
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“Biz de öğreniyoruz”
Limei, Zhong’nin annesi

“Bakım nedeniyle Zhong çok 
daha hızlı Hollandaca  

kelimeleri öğreniyor. Özellikle 
de çemberde şarkı söyleyerek. 
Her gün evde güzel bir gösteri 

oluyor ve biz de bunun  
sayesinde öğreniyoruz.”
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VE-locaties van DAK in Den Haag

DAK çocuk merkezleri Lahey ve Voorburg’da Okul öncesi Eğitim dahil olan  
birden fazla yerleri vardır. Mahallenizdeki yerleri görmek için:  
www.dakkindercentra.nl/ve/ 

VE dahil olan yerlerimiz



VE yerimize kayıt olmak
DAK çocuk merkezlerine kayıt olmak ücretsizdir. Web sitesindeki kayıt formu 
ile ya da telefonla Müşteri hizmetlerimizle yapabilirsin (088 750 91 10).

Kayıttan sonra bizim Müşteri Hizmetimiz en kısa zamanda seninle iletişime 
geçecek her şeyi seninle gözde geçirmek için. Seni ve çocuğunu bizim  
yerimizden birinde ağırlamak için sabırsızlanıyoruz! 
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“Gerçekten tanıdık geliyor!”
Priya, Liyanah’ın annesi

“Başlangıçta Liyanah’yı bakımdan 
bırakmak oldukça endişeli verici  

buluyordum, ancak ne kadar sevgiyi 
aldığını ve şimdi ne kadar ilerlediğini 
görünce, tamamen tanıdık geliyor ve 

CJG ve DAK ile beraber hakiki bir timiz”
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