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VVE-nieuwsbrief april 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 nieuwsbrief en nieuwsbrief IKC worden samen 
nieuwsbrief Stichting PAS 
Op uw scherm ziet u de laatste VVE nieuwsbrief in deze vorm. Vanuit het werkveld kregen wij signalen 
dat u liever één Stichting PAS nieuwsbrief ontvangt, in plaats van de twee verschillende nieuwsbrieven 
(VVE en IKC) die we nu verspreiden. Met één nieuwsbrief blijft u op de hoogte van alle werkgebieden 
van Stichting PAS.  
 

VVE is altijd in beweging 
De VVE-coaches zijn inmiddels betrokken bij alle voorschoolse VVE-intensief locaties in Arnhem. 
Op locaties waar medewerkers geschoold worden in het Opbrengst Gericht Werken (bewust handelen 
en beredeneerd aanbod), is op een aantal fronten vooruitgang geboekt. Er wordt planmatiger gewerkt.  
Het maken van een week/themaplanning is voor elke locatie weer een eigen zoektocht, maar dit krijgt 
steeds meer vorm. Het stellen van ‘kleine’ taaldoelen blijft lastig. Dit helpt echter wel om goed te 
focussen op de ontwikkelingstapjes van het kind.  
In de komende bijeenkomsten staan rekenleerlijnen centraal.  
 

Stichting PAS op social media 

@stichting_PAS   facebook.com/stichtingPAS.Arnhem 
 

Hoogste tijd om je aan te melden: VVE conferentie! 
Op 10 mei is de jaarlijkse VVE conferentie in de Koepelkerk in Arnhem.  
Het thema is ‘De tijd vliegt’. U komt toch ook?!  
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. Aanmelden kan nog tot 22 april.  
 

Sluit aan bij de moedertaal 
Recent is door de PO-raad de publicatie ‘Ruimte voor nieuwe talenten’ uitgebracht. De handreiking 
hoopt een gat te vullen tussen vragen uit het werkveld en wetenschappelijke inzichten in het (tweede) 
taalonderwijs. De brochure geeft zowel inzicht in de theorie voor leerkrachten, voor schoolleiders en 
bestuurders, als tips voor in de klas. Bovendien biedt het een nieuw perspectief op meertaligheid en 
integratie van nieuwkomersleerlingen. Lees het zelf in de brochure Ruimte voor nieuwe talenten. 
Op de VVE-conferentie zullen deze brochures beschikbaar zijn bij de workshop Meertaligheid door 
mevrouw Bernadette Hakken, en in de logopedie-stand van Stichting PAS. 
 

https://twitter.com/stichting_PAS
http://www.facebook.com/stichtingPAS.Arnhem/
http://www.stichtingpas.nl/agenda/bijeenkomst/vve-conferentie-de-tijd-vliegt/
https://issuu.com/poraad/docs/ruimte_voor_nieuwe_talenten
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VVE in Arnhem landelijk in beeld  
De Onderwijsinspectie is vol lof over het VVE beleid en uitvoering in de gemeente Arnhem, en noemt 
het een voorbeeld voor andere gemeenten. LOGO 3000 heeft hiervan een filmpje gemaakt.  
In het filmpje lichten Ron König (Wethouder onderwijs), Annette Mullink (Stedelijk coördinator VVE, 
Stichting PAS) en Jonathan Simonis (Projectmedewerker Ouderbetrokkenheid bij VVE in Arnhem) de 
VVE in Arnhem toe. Er is nu ook nog een filmpje over de oudercursus in de maak. Hierop komen we 
terug in een volgende nieuwsbrief.  
 

BoekStart in de kinderopvang  
Op 28 maart waren de managers van de VVE-basislocaties uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst over BoekStart in de Kinderopvang. 
Hilde Beunk van jeugdbibliotheek Arnhem gaf uitleg over waarom en 
hoe. De aanwezige managers waren enthousiast en kunnen bijna niet 
wachten om te starten.  
 

Geef de pen door ….  
Darifa gaf in de vorige nieuwsbrief de pen door aan José: 
Mijn naam is José Schoenaker. Afgelopen augustus was ik 40 jaar in dienst van de 
St. Paulusschool. Ik ben gestart als kleuterleidster. Zo’n 15 jaar geleden kreeg 
onze school de mogelijkheid om mee te doen met de pilot Kaleidoscoop. Ik ben 
toen, na jaren van andere werkzaamheden binnen de school, weer leerkracht 
geworden bij de kleuters en deed mee aan het tweejarige traject. Tineke 
Boekhorst was onze trainer. Kaleidoscoop heeft direct mijn hart gestolen. Het was 
voor ons een grote omslag in het werken met de kinderen. Wat daarbij aansprak 
was dat we aan de slag gingen met Actief Leren, probleem oplossend en ontdekkend leren en het 
‘doen, ervaren en verwoorden’. En dat doen we vandaag de dag nog steeds! We hebben ervaren dat 
kinderen zich meer laten zien wanneer je ze vrijer laat en ze meer initiatief mogen nemen. De kinderen 
maken hun eigen plannen, maar kunnen onze inzet ook waarderen. Eén van de kinderen verwoordde 
het zo: ‘Juf, jouw plan is ook wel leuk hoor!’ 
Ik geef de pen door aan Joke Kersbergen, VVE-coach bij Stichting PAS, omdat zij waardevolle 
inspanningen verricht voor de verbinding tussen de voorschoolse voorziening en school. 
 

Tijd om door te pakken! 
In het adviesrapport Tijd om door te pakken van de Taskforce samenwerking opvang en onderwijs 
staan 13 adviezen om de meerwaarde van samenwerking voor kinderen, ouders en medewerkers te 
vergroten. De adviezen zijn ook voor Arnhem heel waardevol. We komen er op terug!  
 

Digitips 
• Van nul tot taal: een leuke app, met taaltips voor verschillende leeftijden 
• Websites met digitale prentenboeken en tips voor les-apps: 

www.bibliotheek.nl/jeugd-en-jongeren/kids.html 
www.leesmevoor.nl/index.htm 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4Il1dFcltt4&t=54s
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/03/27/advies-taskforce-samenwerking-onderwijs-en-kinderopvang
http://www.bibliotheek.nl/jeugd-en-jongeren/kids.html
http://www.leesmevoor.nl/index.htm

