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VVE-nieuwsbrief december 2016 
De VVE-nieuwsbrief is bedoeld voor alle mensen die werkzaam zijn in het VVE-werkveld in 

Arnhem en wordt uitgegeven door Stichting PAS. Input vanuit het werkveld zelf wordt op prijs 

gesteld, dus laat van je horen! 

 

VVE is altijd in beweging 
Arnhem heeft een goed VVE-rapport!  

De Inspectie van het Onderwijs heeft de kwaliteit van VVE in Arnhem geëvalueerd.  

De inspecteurs waren tevreden over wat zij gezien hebben. Op een aantal gebieden noemen ze 

Arnhem zelfs ‘een voorbeeld voor anderen’!  

Op de website van Stichting PAS staat het VVE-rapport Arnhem 2015-2016.  

 

Vanaf januari 2017 krijgt Stichting PAS een verandermanager 

Stichting PAS zal de komende tijd te maken krijgen met een groot aantal veranderingen. Die 

veranderingen zijn wijkgericht werken in Arnhem, het herontwerp van het OAB en de op handen zijnde 

pensionering van de huidige coördinatoren, Peter Burgers en Toni Britsia. Om deze veranderingen op 

een goede manier vorm te (helpen) geven zal vanaf januari 2017 Charlotte van Zuylen aan de slag 

gaan als verandermanager. 

 

Pauline gaat vertrekken, VVE-medewerker gezocht! 

Pauline, ondersteunend VVE-medewerker bij PAS, heeft een nieuwe baan gevonden. Zij gaat eerst 

minder uren werken bij PAS en stopt per april helemaal. Hierdoor heeft Stichting PAS een vacature 

voor de functie van VVE-medewerker. Tot 11 januari kun je reageren op deze vacature.  

 

Kwaliteit in VVE door deskundigheidsbevordering 
De VVE conferentie op 10 mei 2017 heeft het thema ‘de tijd vliegt’.  

Noteer het vast in je agenda! In januari volgt meer informatie.  

 

Half december is de nieuwe basiscursus VVE gestart. Bij de eerste 

bijeenkomst hebben de cursisten kennis gemaakt met Edmodo; een middel 

voor communicatie tussen leerlingen en leraren waarmee men opdrachten 

kan uitdelen, inleveren et cetera en multimediaal lesmateriaal kan klaarzetten.  

Voor last-minute-beslissers: wie wil kan nog deelnemen aan deze betaalde training!  

 

Begin van het jaar starten weer een aantal gratis trainingen. Meld je aan, er is nog plaats! 

 OVM opfristraining, woensdag 11 januari 2017 BIJNA VOL! 

 OVM nieuw,  woensdag 18 januari 2017 BIJNA VOL! 

 Mediaopvoeding bij Jonge kinderen, datum 18 januari 

 De Kleine Kapitein, deelnemers krijgen  registratiepunten voor het Registerleraar 

 

Succes VVE rust op 7 elementen  
Permanente educatie, gezamenlijkheid en het reflecteren daarop zijn de belangrijkste doeltreffendste 

pijlers voor effectieve professionalisering van pedagogisch medewerkers. Dit blijkt uit onderzoek van 

Universiteit Utrecht in opdracht van het ministerie van SZW. Lees verder: Artikel kinderopvang Totaal  

http://www.stichtingpas.nl/arnhemse-vve-voorbeeld-voor-anderen/
http://www.stichtingpas.nl/wp-content/uploads/2016/12/Charlotte-van-Zuylen-per-1-januari-2017-verandermanager-bij-Stichting-PAS.pdf
http://www.stichtingpas.nl/wp-content/uploads/2016/12/Vacature-Medewerker-VVE-december-2016.pdf
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/16-vve-basiscursus-actief-betrokken/
http://www.reisgidsdigitaalleermateriaal.org/tools/edmodo/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/17-ovm-2-0-opfristraining/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/18-ovm-2-0-opfristraining-met-intervisie/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/v10-workshop-mediawijsheid-voor-jonge-kinderen/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/11-training-de-kleine-kapitein-executieve-functies-zelfsturing/
https://www.registerleraar.nl/
https://www.kinderopvangtotaal.nl/Kinderdagverblijven/Actueel/2016/12/Succes-VVE-rust-op-7-elementen/
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Geef de pen door ….  
In deze rubriek stelt iemand zich voor en vertelt iets over diens VVE-

werkzaamheden. Deze keer is dit Milja van Garderen. 
Hallo, ik ben Milja van Garderen. Sinds 1994 werk ik in Arnhem met heel veel 

voldoening met peuters en kleuters die iets extra's nodig hebben. In 1994 heb ik 

in het AZC een peuterspeelzaal opgezet waar ook kinderen uit de buurt kwamen 

spelen. Peuters doen niet moeilijk over integratie… Prachtig om te zien hoe de 

jonge vluchtelingen al spelend hun moeilijke start in het leven even konden 

vergeten.  

In 2001 ben ik in Malburgen op de Kleine Boemerang gaan werken. Daar 

volgden we de kaleidoscooptraining samen met de onderbouwleerkrachten van het Mozaïek. Door 

deze training werd ik nieuwsgierig naar de verdere ontwikkeling van peuter naar kleuter. Hoe zit dat 

met de sleutelervaringen en hoe kan het onderwijs aansluiten bij wat op de peuterspeelzaal al 

ontwikkeld is. Ik ben de pabo gaan doen, en kon bij het Mozaïek aan de slag. Daar werk ik nu al weer 

13 jaar, en ik leer nog elke dag bij. En het mooiste is dat ik dat leren niet alleen doe, maar samen met 

collega's van school en de startgroep en peuterspeelzalen in de buurt. Via spontane gesprekken en 

gestructureerde vormen (intervisie, lesson study, cursussen) kunnen we samenwerken aan een goede 

start voor alle kinderen. Het werken met kinderen en hun ouders blijft zo een boeiend vak, waarbij ik 

mijn intuïtie en de kennis die ik heb professioneel kan combineren.  

Ik geef de pen door aan …. Darifa, zij is een superwarme vrouw, van wie ik veel geleerd heb over de 

omgang met ouders. 

 

Ouders betrokken bij VVE 
Talen in Balans, cursus voor ouders met vragen over meertaligheid, 

geeft inspiratie aan vader(s). In het najaar vond in het Islamitisch centrum 

in Arnhem Zuid een cursus Talen in Balans plaats.  

Tien vaders hebben de cursus met interesse gevolgd. Eén vader raakte zo 

enthousiast over het onderwerp meertaligheid dat hij voor de groep een 

spreekbeurt heeft gegeven.  Hij heeft op het schoolbord van zijn dochter 

uiteengezet wat meertaligheid betekent voor zijn gezin, maar ook voor 

verleden, heden en toekomst van Marokkanen in Nederland.  

 
Op bezoek bij de oudercursus in kindcentrum de Spil  

De oudercursus bij de Spil vindt wekelijks plaats op de maandagen. De 

baby's en dreumesen gaan naar een oppas. 

Jolanda van Rijn IJssel doorloopt met de 

moeders een mooi programma op basis van 

LOGO3000. De moeders vertellen welke 

taalactiviteiten zij de afgelopen week met hun kind gedaan hebben. De 

LOGO-woorden worden doorgenomen. De moeders oefenen met een 

rollenspelletje hoe zij met hun kind kunnen praten over die woorden. 

Vervolgens gaan de moeders zelf even oefenen met de Nederlandse 

taal. Aan het eind spelen de moeders een memoryspelletje zodat zij dit 

ook thuis met hun kind kunnen gaan doen. 

 

Het VVE-team van Stichting PAS wenst jullie allemaal fijne feestdagen en een 

deskundig, ondersteunend en verbindend 2017 toe!  

http://www.stichtingpas.nl/vve-pagina/logopedie/talen-in-balans/

