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VVE Nieuwsbrief - februari 2016 
 
De nieuwsbrief VVE is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in de VVE van Arnhem en 

wordt uitgegeven door Stichting PAS. Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen rond VVE in Arnhem. Input vanuit het werkveld zelf 

wordt op prijs gesteld, dus laat van je horen! 

 

 

VVE in beweging! 
 
Het is bijna zover de VVE conferentie, VVE voor later, op 9 maart! 

Boeiende sprekers en workshops, en heel veel stands met o.a. het 

cursusaanbod voor komend schooljaar. 

Inschrijven tot 19 februari kan via onze website www.stichtingpas.nl  

Jij komt toch ook! 

 

De cursus OVM start in maart. 

Het instrument is bedoeld als leerlingvolgmodel voor de voorschoolse 

periode, het basisonderwijs en speciaal onderwijs. 

De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten: 

 

Data: 

30 maart (basisschool het Mozaïek) 

20 april    (Marant) 

15 juni     (Dreesschool) 

Tijd: 15.00-17.30 uur 

 

De deelnemers zijn inmiddels bekend. Mocht je alsnog interesse hebben om deel te nemen, er is nog 

beperkte inschrijving mogelijk.  

Voor meer info mail Pauline van de Weerd, VVE medewerker bij Stichting PAS 

(p.vandeweerd@stichtingpas.nl). 

 

De logopedisten van PAS verzorgen 25 mei een training over omgaan met meertaligheid. Schrijf je 

in! 

 

 

 

 

 

http://www.stichtingpas.nl/
mailto:p.vandeweerd@stichtingpas.nl
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VVE in Arnhem!  
 
Themacollecties van Bibliotheek Arnhem gratis bezorgd en gehaald! 

Heeft jouw organisatie een educatief abonnement bij de Bibliotheek 

Arnhem? Leuk! Want wist je dat je daarmee de onderwijsactiviteiten en de 

themacollecties, vertelplaten uit het educatief programma nu direct online 

kunt bekijken en kosteloos reserveert? En nog leuker, de collecties worden 

vanaf dit schooljaar ook nog eens gratis bezorgd en opgehaald!  

Nog geen abonnement of meer weten? Neem een kijkje 

op:  www.bibliotheekarnhem.nl/educatief. 

 

 

Geef de pen door…  
In deze rubriek stelt iemand zich voor en vertelt iets over diens VVE 

werkzaamheden.  

Deze keer is dit Susanne Olling.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben als logopediste werkzaam binnen de VVE van Arnhem. Met twee 

collega’s werk ik in de preventie van voorschoolse voorzieningen. Wij logopedisten zijn opgeleid 

binnen het interessante, brede gebied van communicatie.  

 

Ik observeer kinderen en adviseer ouders en pedagogisch medewerkers. Bij mijn observaties let ik op 

taalbegrip, luistervaardigheden, contactname, manier van zich duidelijk maken, woordenschat, 

zinsopbouw, meertaligheid, verstaanbaarheid, mondgedrag en stemgebruik. Meestal ben ik op een 

locatie om kinderen te observeren in de groep maar medewerkers van het consultatiebureau kunnen 

mij ook vragen om een kind te “screenen”. Mijn observatiegegevens bespreek ik met de medewerkers 

van de voorschoolse voorzieningen en met de ouders. Ik geef hen een advies. Dit kan een algemeen 

advies zijn (bijvoorbeeld voorlezen of geen speen meer gebruiken) of een advies, specifiek gericht op 

het betreffende kind (oefen met hem nu vooral …). Ik kan ook adviseren om naar een instantie te gaan 

voor verder onderzoek of behandeling. Bijvoorbeeld bij een behandelend 

logopedist in een praktijk. Ik probeer om met ouders en medewerkers 

mee te denken over de ontwikkeling van het kind. Om problemen in de 

toekomst te voorkomen.  

Daarnaast geef ik in samenwerking met een collega van het 

schoolcontactwerk de oudercursus Talen in Balans. Deze training is voor 

ouders die hun kind meertalig willen opvoeden. Ook ben ik opgeleid om 

video interactie begeleiding te geven aan medewerkers. Met behulp van 

beelden kunnen we samen zoeken naar optimale leermomenten voor 

het kind. Ik vind het heel prettig om binnen deze brede doelgroep te 

werken en van alle medewerkers te leren. Samen kunnen we de kinderen en hun ouders helpen.  

 

Ik geef de pen door aan Pauline van de Weerd 

 

http://www.bibliotheekarnhem.nl/educatief.html
http://bibliotheekarnhem.us10.list-manage.com/track/click?u=bce926b6f81263ee355c7559f&id=821a27f8ed&e=63460baacd
http://bibliotheekarnhem.us10.list-manage2.com/track/click?u=bce926b6f81263ee355c7559f&id=d3d3900f63&e=63460baacd
http://bibliotheekarnhem.us10.list-manage2.com/track/click?u=bce926b6f81263ee355c7559f&id=d3d3900f63&e=63460baacd
http://www.bibliotheekarnhem.nl/educatief.html
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De VoorleesExpress 
Op dit moment zijn de voorlezers die in september 2015 begonnen zijn 

aan het afronden. Zij zijn 20 weken naar hun voorleesgezin geweest. Ze 

hebben hun best gedaan om een peuter of kleuter plezier in het 

(voor)lezen te laten ervaren. Ook hebben ze met ouders het voorlezen 

besproken en geoefend.  

 

De nieuwe voorlezers zijn in januari alweer begonnen.  

 
< Wethouder Ron König heeft op 7 januari jl. 

een VVE-werkbezoek gebracht aan 

Kinderdagopvang en peuterwerk Merlijn en 

gesproken met de betrokkenen.  

Conclusie was dat het er goed uitziet, onder 

anderen de opzet van ouderbetrokkenheid en 

de afspraken rond warme overdracht.  

 

In maart zal er een vervolgbezoek 

plaatsvinden.  

 
 

 

Ouderbetrokkenheid bij VVE   
Bij nagenoeg alle VVE-(voor)scholen vinden maandelijkse ouder-kindworkshops en 

oudercursussen plaats. Er zijn veel mooie 

voorbeelden.  

 

De coördinator Ouderbetrokkenheid bij VVE 

bezoekt zo veel mogelijk arrangementen, bekijkt de 

kwaliteit en deelt deze in Arnhem. Voor uitwisseling 

van kennis en ervaring op gebied van 

ouderbetrokkenheid bij VVE kun je terecht op 

www.facebook.com/ouderbetrokkenheidvve en op 

instagram. Iedereen is van harte uitgenodigd om 

een bijdrage te leveren.  

#vvearnhem  

 

Uitkomsten van het onderzoek naar ouderbetrokkenheid in Arnhem  
In mei 2015  heeft Frederik Smit onderzoek gedaan naar hoe ouders en professionals denken over de 

ouderbetrokkenheid in hun (voor)school.  

Nog niet eerder vond in Nederland een onderzoek plaats bij alle VVE-voorzieningen in een gemeente 

waarbij ouders en professionals dezelfde vragen kregen.  

Bij de VVE-conferentie op 9 maart 2016 zal Frederik Smit zijn bevindingen presenteren.   

 

http://www.facebook.com/ouderbetrokkenheidvve
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Beelden van bijeenkomsten met ouders 

 

 

 

 

< Ouderavond bij de Margarethaschool, 

januari 2016 

Hilde Beunk van Bibliotheek Arnhem vertelde 

over interactief voorlezen. 

Oudercontactpersoon Hilde Kotterman 

vertelde over de spelletjes die kinderen vanaf 

nu mogen lenen van school.  

 

Ouder-kindworkshop bij de Johannesschool, 

februari 2016 > 

Oudercontactpersoon Margit Messing vertelde 

ouders over het belang van spelletjes doen voor de 

rekenontwikkeling en de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van kleuters. In de klas gingen ouders 

en kinderen samen de spelletjes oefenen. Ook bij 

de Johannesschool mogen de spelletjes mee naar 

huis.  

 

Tot slot… 
 
Zoals jullie misschien al eerder gehoord hebben zullen twee studenten van de HAN, afdeling 
pedagogiek, hun afstudeeronderzoek doen over ouderbetrokkenheid.  
De studenten heten Romana Bos en Antoinette Pater.  
Ze zullen onderzoeken wat pedagogisch medewerkers en leerkrachten nodig hebben om te 
komen tot een goed educatief partnerschap met ouders.  
Hiervoor zullen ze mensen interviewen die werken op VVE-peutergroepen en VVE-scholen.  
 
Als je nu al interesse hebt of als je dingen kwijt wilt aan de studenten dan kun je ze mailen 
op:  
Antoinettepater@live.nl en romana_bos@hotmail.com 
 
Annette Mullink, Coördinator VVE in Arnhem, is wegens persoonlijke omstandigheden even niet 

bereikbaar. Francis van Haandel,  waarnemend VVE coördinator, vervangt haar!. 

 
 

 

mailto:Antoinettepater@live.nl
mailto:romana_bos@hotmail.com

