Algemeen
Wat is Piramide?
Piramide biedt een speelse educatieve aanpak voor alle kinderen van nul tot zeven jaar.
Piramide is toegesneden op alle kinderen, variërend van kinderen met een
ontwikkelingsachterstand tot en met kinderen die voorop lopen. Door de lange doorloop haal
je maximaal rendement uit de methode en ben je gegarandeerd van een doorgaande
educatieve lijn. De methode stimuleert jonge kinderen op een speelse manier in hun
ontwikkeling. Door een slimme combinatie van activiteiten krijgen ze in een veilige omgeving
grip op de wereld. Zo biedt Piramide elk kind de kans om zich optimaal te ontwikkelen.
Voldoet Piramide aan de eisen van de Wet OKE?
Ja, Piramide voldoet als VVE- programma aan alle eisen die de wet stelt en het is uitermate
geschikt voor het gebruik in zowel kinderdagverblijf als peuterspeelzaal.
Wat heb ik nodig om te starten met Piramide?
Om te starten met Piramide ga je op onze website naar de Producten. In dit overzicht staan
per doelgroep de materialen om te werken met Piramide.
Je kunt ook een zichtzending via onze website en/ of een bezoek van een educatie- en
onderwijsadviseur aanvragen. Deze aanvraag dien je in via info@piramidemethode.nl
Vergeet niet je gegevens te vermelden.
Hoe kan ik Piramide inzetten bij kinderen met een achterstand?
Om gunstige effecten bij doelgroepkinderen te kunnen opleveren, moeten de condities
waaronder met Piramide gewerkt wordt, aan bepaalde criteria voldoen. Deze condities hebben
betrekking op het percentage doelgroepkinderen, het aantal dagdelen aanwezigheid, inzet van
tutoring, groepsgrootte en training en coaching tijdens de implementatie van Piramide.
Voor welke doelgroep/ leeftijd is Piramide geschikt?
Piramide is geschikt voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar: baby’s en dreumesen, peuters, groep
1 en groep 2.
Wat is het Piramide- keurmerk?
Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen (KDV, PSZ, BS) of een cluster hiervan
kunnen een Keurmerk Piramide aanvragen.
Piramide heeft hiertoe een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Een Piramide-locatie waaraan
het Keurmerk Piramide is verleend, kan zich hiermee onderscheiden als een eerste klas VVElocatie, zowel naar gemeente, onderwijsinspectie als naar ouders.
Het Keurmerk Piramide bestaat uit een goedgekeurd rapportaanvraag Piramide, een oorkonde
en een Keurmerkbord dat aan de gevel van KDV, PSZ, BS kan worden opgehangen. Het
Keurmerk blijft vijf jaar geldig en kan worden verlengd als nog steeds aan de door ons
bepaalde criteria wordt voldaan.
De uren die een extern Piramide-trainer besteedt aan de aanvraag van het Keurmerk zullen in
rekening worden gebracht door deze trainer. De aanvraag kan ook door een onderwijsadviseur
van Piramide NL worden uitgevoerd.
Voor de aanvraag van een Piramide Nederland Keurmerk en voor meer informatie neem je
contact op met een medewerker via info@piramidemethode.nl.

