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VVE-nieuwsbrief januari 2017 
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 er een excellente OAB-school bij!  

De Margarethaschool heeft op 23 januari 2017 het predicaat ‘excellente school’ gekregen op het 

profiel sport en bewegen. Het juryrapport roemt de jarenlange en brede inzet van de school op sport 

en bewegen. De school heeft twee sportdocenten in vaste dienst. Alle leerlingen hebben 3 uur gym 

per week, in de klas zijn tussendoor kleine beweegspelletjes. De school claimt dat ze dankzij hun 

jarenlange inzet minder dikke kinderen hebben dan vroeger. De kinderen zelf vinden sport en 

bewegen het leukste van de school, zeggen ze tegen de jury. De school mag zich drie jaar lang 

excellente school noemen. Met de twee excellente locaties van het Mozaïek is dit een heel goede score 

van OAB-scholen in Arnhem!  

 

 

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

Dit jaar vinden zowel de directeuren en managers, als de pedagogisch 

medewerkers iets in het programma dat speciaal voor hen bedoeld is.  

Nieuwsgierig? Meer informatie volgt binnenkort! 

 

 

Taaltraject 3F voor pedagogisch medewerkers start binnenkort!  

Vanwege de grote vraag gaat weer een taaltraject 3F starten. Deze bestaat uit een opfristraining en 

examen. Het doel van de opleiding is het opfrissen van de kennis en vaardigheden ten aanzien van de 

drie te toetsen onderdelen lezen, schrijven en spreken/luisteren. De taaltraining en toetsen zijn 

specifiek ontwikkeld voor pedagogisch medewerkers in de kinderdagopvang en sluiten aan bij 

situaties uit de dagelijkse werkpraktijk. De ervaring leert dat deelname aan de opfristraining het 

slagingspercentage verhoogt! 

Trainingsdata zijn: 21 maart, 30 maart en 10 april  van 19.00 uur – 21.00 uur, de locatie van de training 

wordt nog bekend gemaakt. Aansluitend zal op 13 april en 18 april het taalexamen afgenomen worden 

van 09.00 uur – 12.00 uur op de locatie Onderwijshuis, Beverweerdlaan 3 in Arnhem.  

De kosten voor de opfristraining bedragen € 140,- euro p.p. De kosten voor het aansluitende examen 

bedragen € 245,- voor alle onderdelen. Bij vragen kunt u een mail sturen aan info@stichtingpas.nl.  

 

Binnenkort starten weer een aantal gratis trainingen. Meld je aan, er is nog plaats! 

 Op 15 maart Spelbetrokkenheid; meespelen, hoe doe je dat?  

 Op 8 en 22 maart Groepsmanagement; hoe organiseer ik het?  

 Op 22 maart LOGO 3000, de volgende stap, speciaal voor medewerkers die al een tijdje met 

LOGO 3000 werken  

Heeft u specifieke scholingswensen t.a.v. één van de VVE-domeinen? Ook maatwerktrainingen zijn 

mogelijk. Neem contact op voor meer informatie 

mailto:info@stichtingpas.nl
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/12-spelbetrokkenheid-meespelen-hoe-doe-je-dat/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/14-groepsmanagement-hoe-organiseer-ik-het/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/v04-logo-3000-de-volgende-stap/
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Televisietip!   
Op 20 februari start een nieuw televisieprogramma: Het geheime leven 

van 4-jarigen. In dit programma ontmoeten 8 kleuters elkaar voor het 

eerst. Anderhalve dag lang worden zij geregistreerd door camera’s en 

microfoons. Om het gedrag van vierjarigen beter te begrijpen kijken 

ontwikkelingspsycholoog Steven Pont en pedagoog Minchenu Maduro 

naar wat er gebeurt en geven uitleg.  

 

Pilot nieuw overdrachtsformulier:  

voor alle kinderen een goeie overdracht!  
Tot nu toe wordt in Arnhem gebruik gemaakt van het Arnhems Overdrachtsformulier of het 

oudergespreksformulier van het OVM.  

Uit een behoeftepeiling bij de voorschoolse instellingen en de intern begeleiders bleek dat er behoefte 

was aan één overdrachtsformulier voor alle organisaties; aanvullende informatie, beschrijving van een 

pedagogische aanpak als het kind extra of andere ondersteuning van de pedagogisch medewerker 

vraagt en tijdige informatie in relatie met de zorgplicht. Daarbij bestaat de wens om ouders 

nadrukkelijk te betrekken bij de overdracht. Hiervoor is met een brede groep mensen een nieuw 

formulier ontworpen. In dit formulier vult eerst de ouder het formulier in, vervolgens de pedagogisch 

medewerker en tot slot de leerkracht.  In december 2016 zijn een paar voorschoolse voorzieningen en 

scholen gestart met het testen van het nieuwe formulier. 

Een eerste evaluatie verwachten we op 18 april 2017 te kunnen houden.  

 

Boekstart in de kinderopvang  
Goed nieuws! In 2017 kunnen 5 VVE-basislocaties gebruik maken van subsidie om Boekstart 

in de kinderopvang op hun locatie te introduceren. Met dit landelijke programma gaan de 

medewerkers meer aandacht besteden aan het lezen met jonge kinderen. Zij zullen ouders 

gaan stimuleren om meer met hun kinderen te gaan (voor)lezen. Op 28 maart van 09.30 tot 

11.00 uur vindt hierover de informatiebijeenkomst plaats in Rozet. Een uitnodiging volgt nog.  

 

Ouders betrokken bij VVE  
Ouderbijeenkomsten over meertaligheid bij peutercentrum de Kleine Boemerang 

Op 17 en 24 januari heeft Marga van Bon in een ouderbijeenkomst op de 

Kleine Boemerang iets verteld over meertaligheid. Ook werd videomateriaal 

gebruikt. Voldoende gespreksstof dus. Verdeeld over beide bijeenkomsten zijn 

er 20 ouders gekomen. Een mooie opkomst! Wil je zelf ook meer weten over 

meertaligheid? Kijk dan op www.meertalig.nl of schrijf je in voor de 

bijeenkomst Omgaan met meertaligheid op 24 mei 2017.  

 
Het nieuwe seizoen van de VoorleesExpress start binnenkort 

Binnenkort start in Arnhem weer het nieuwe voorleesseizoen van de VoorleesExpress!  

De voorleescoördinatoren hebben hun groepjes voorlezers compleet. Voorlezers en gezinnen zullen 

snel gaan kennis maken met elkaar. Vanaf dit voorjaarsseizoen gaat VoorleesExpress Arnhem volledig 

over op het werken met de web-app. Lees hier meer over in de nieuwsbrief van de VoorleesExpress 

Arnhem.  

http://www.eo.nl/home/over-de-eo/pers/item/artikel/leefwereld-van-4-jarigen-onder-de-loep/
http://www.eo.nl/home/over-de-eo/pers/item/artikel/leefwereld-van-4-jarigen-onder-de-loep/
http://www.boekstartpro.nl/page/7074/BoekStart+in+de+kinderopvang
http://www.boekstartpro.nl/page/7074/BoekStart+in+de+kinderopvang
http://www.meertalig.nl/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/06-omgaan-met-meertaligheid/
http://voorleesexpress.nl/locatie/arnhem
http://us7.campaign-archive1.com/?u=1cc66ac0261358afbaee07fc9&id=06409d6dee
http://us7.campaign-archive1.com/?u=1cc66ac0261358afbaee07fc9&id=06409d6dee

