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VVE-nieuwsbrief maart 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 
Arnhemse VVE monitor 2015-2016 

Jaarlijks komt de Arnhemse VVE-monitor uit. De gemeente Arnhem wil met het VVE-beleid taal- en 

onderwijsachterstanden bij jonge kinderen voorkomen, opsporen en aanpakken. In de monitor lees je 

in cijfers en conclusies hoe dit in schooljaar 2015-2016 gelukt is. De monitor en een factsheet als 

samenvatting van de monitor zijn te vinden op de website van Stichting PAS.  

 

Kwaliteit in VVE door deskundigheidsbevordering 
VVE conferentie op 10 mei 2017; “De tijd vliegt!” 

Het programma van de VVE-conferentie is bijna rond. We kunnen verklappen dat Paul 

Leseman komt vertellen over de effecten van VVE. Er zijn interessante workshops over 

meertaligheid, buitenspel en groepsmanagement. Speciaal voor directeuren en managers is 

er een workshop over leiderschap en ouderbetrokkenheid. Eerdaags valt de uitnodiging op 

de digitale mat!  

 

Partou Kinderopvang gestart met compacte basistraining VVE Actief Betrokken 

Partou Kinderopvang is in januari met 6 locaties in Arnhem en 18 pedagogisch medewerkers gestart 

met een compacte basistraining VVE Actief Betrokken. Compact omdat de medewerkers al getraind 

zijn in de basisprincipes van Kaleidoscoop. Een mooi voorbeeld van een maatwerktraining VVE die 

aansluit op de beginsituatie van de deelnemers.  

 

Binnenkort start er weer een interessante training. Meld je aan, er is nog plaats! 

o Op 24 mei Omgaan met meertaligheid, heel geschikt voor iedereen die als professional en/of als 

vrijwilliger te maken heeft met meertaligheid  

VVE maatwerktrainingen zijn mogelijk! Neem contact op voor meer informatie.  

 

Pilot nieuw overdrachtsformulier verlengd! 
In de nieuwsbrief van januari 2017 hebben we verteld over de pilot ‘Nieuw overdrachtsformulier’.  

Een groot aantal voorschoolse voorzieningen en scholen doen mee aan de pilot. Toch hebben we nog 

niet voldoende evaluaties ontvangen om al conclusies te kunnen trekken. We hebben daarom de pilot 

verlengd met 2 maanden. Meer informatie vind je hier.  

De evaluatiebijeenkomst is op 13 juni 2017 van 13.30 tot 14.30 uur in het Onderwijshuis.  

 

Nieuwe collega bij Stichting PAS 
Sinds 1 maart werk ik (Lisette van Dijk) bij PAS als projectmedewerker VVE. Mijn werkzaamheden zijn 

o.a. het organiseren van trainingen, de organisatie van de jaarlijkse VVE conferentie, 

communicatiewerkzaamheden en het ondersteunen van de coördinator VVE. Schroom niet om me te 

bellen met VVE vragen. 
 

 

http://www.stichtingpas.nl/wp-content/uploads/2017/02/VVE-monitor-2015-2016-def-WEB.pdf
http://www.stichtingpas.nl/wp-content/uploads/2017/03/VVE-monitor-2015-2016-factsheet.pdf
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/06-omgaan-met-meertaligheid/
mailto:info@stichtingpas.nl
http://www.stichtingpas.nl/pilot-nieuw-overdrachtsformulier-voor-alle-kinderen-een-goede-overdracht/
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Boekstart in de kinderopvang  
Goed nieuws! Stichting PAS, gemeente Arnhem en bibliotheek 

Arnhem werken samen om te zorgen dat VVE-basislocaties 

gebruik kunnen maken van subsidie om Boekstart in de 

kinderopvang op hun locatie te introduceren.  

Met dit landelijke programma besteden de medewerkers 

meer aandacht aan het lezen met jonge kinderen, door zelf 

meer te gaan voorlezen en ouders te stimuleren om meer met hun kinderen te gaan (voor)lezen.  

Op 28 maart van 09.30 tot 11.00 uur vindt een informatiebijeenkomst plaats in Rozet. Ben je 

geïnteresseerd? Meld je dan aan via: n.meijeringh@bibliotheekarnhem.nl  

 

Geef de pen door ….  
Milja gaf eind vorig jaar de pen door aan Darifa:   

Ik werk vanuit Rijnstad als docent van de oudercursussen LOGO 3000 bij de 

Paulusschool, peuterwerk Symfonie 1, Merlijn en Overkant.  

Ooit begon ik als jong meisje bij Rijnstad als vrijwilliger. Vanwege mijn talenkennis 

werd mij gevraagd vrouwengroepen te begeleiden. Dat was het begin van mijn 

lange carrière bij Rijnstad.  

In de loop van de tijd heb ik me beziggehouden met opvoedondersteuning, de 

speelmorgen, heb ik gewerkt als leidster en kwam ik tot slot bij de oudercursus LOGO 3000 terecht. Ik 

ben helemaal gek op de vrouwen in mijn groep en de vrouwen zijn gek op mij. Het geeft mij veel 

voldoening wanneer ik ouders het gevoel kan geven dat ze het goed doen met hun kind. Soms zeggen 

ouders van kinderen in groep 2 die al een tijdje in mijn groep zitten: “Darifa, dank je wel dat je ons bij 

de oudercursus naar binnen getrokken hebt. We zien nu hoeveel het opgeleverd heeft!”  

Ik geef de pen door aan José Schoenaker. 

 

Ouders betrokken bij VVE  
Cursus Talen in Balans start op de Hobbit 

In maart start in de Hobbit (Arnhem Zuid) voor ouders de cursus 

Talen in Balans. Professionals zijn ook welkom! 

Doel van de cursus: ouders kunnen aan het eind van de training 

een beslissing nemen over het meertalig opvoeden van hun kind;  

o zij worden zich bewust van hun rol in de taalontwikkeling van 

hun kind 

o zij maken kennis met andere ouders en hun aanpak 

o zij doen algemene kennis op over meertalig opvoeden 

o zij krijgen praktische tips voor meertalig opvoeden 

o zij leren welk taalplan past bij hun eigen gezinssituatie 

De cursusdata zijn: 21, 28 maart en 4, 11 april van 09.00 tot 11.00 

uur. Geef het ajb door aan ouders! Info en aanmelding via: 

info@stichtingpas.nl.  

 
Voorlezers van de VoorleesExpress werken mee aan educatief partnerschap met ouders 

Begin maart organiseerde de VoorleesExpress een informatieavond voor haar nieuwe voorlezers. 

Stichting Actief Ouderschap vulde de avond in met een presentatie, discussies over stellingen en een 

rollenspel. Het rollenspel leverde, naast inzichten, ook hilariteit op!   

http://www.boekstartpro.nl/page/7074/BoekStart+in+de+kinderopvang
http://www.boekstartpro.nl/page/7074/BoekStart+in+de+kinderopvang
mailto:n.meijeringh@bibliotheekarnhem.nl
mailto:info@stichtingpas.nl

