
Wanneer: woensdag 8 april 2020  13.30 -17.30 uur

Waar : de Koepelkerk in Arnhem, Jansplein 60, Arnhem

Voor wie: professionals en vrijwilligers uit het Arnhemse werkveld die werken met peuters en kleuters

Programma: 
13.30 uur  inloop met koffie en thee 
14.15 uur   welkom door Annelies Wiggers, directeur Stichting P AS  
14.20 uur 14.20 uur   officiële opening door wethouder Hans de Vroome 
14.30 uur   gastspreker Mark Mieras: Kinderen scheppen hun eigen brein
15.30 uur   pauze met meet & greet 
16.00 uur   workshops 
17.00 uur   afsluiting met hapje en drankje

 Je kunt kiezen uit 5 workshops:

     1.  Maak van je groep een taalgemeenschap
        2.  Stress en de invloed op gedrag 
   3.  Zet in op bewegen en stimuleer de ontwikkeling van jonge kinderen 
  4.  Wat werkt in Arnhem? 
 5.  Stimuleren van ouders in taalaanpak thuis

Aanmelden kan tot 12 maart via www.stichtingpas.nl.  Je kunt 1 workshop opgeven en 1 reserve keuze. 
Wij proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan je voorkeur, 

maar kunnen daar om organisatorische redenen van afwijken.  

Nog vNog vragen?  Mail ons: info@stichtingpas.nl

UITNODIGING PASCONFERENTIE VVE: DOEN WAT WERKT!

https://form.jotformeu.com/60193361557356


workshop 1
Maak van je groep een taalgemeenschap - Erik Meester

Praat met jonge kinderen gerust over Willem van Oranje. Kennis stimuleert begrijpend luisteren en 

woordenschatontwikkeling, en dat helpt later om moeilijke teksten te lezen. Vooral sociaaleconomisch kwetsbare leerlingen 

hebben hier baat bij.  Hoe stel je jonge kinderen bloot aan veel rijke taal? Hoe maak je van je groep een taalgemeenschap?

workshop 2
Stress en de iStress en de invloed op gedrag - Marjon Kuipers en Ingrid de Jong

Stress in het gezin heeft invloed op alle gezinsleden; ook op peuters en kleuters. Dat kan zich uiten in  “lastig gedrag”, en een 

stempel drukken op de groepsdynamiek en de werkdruk. In deze workshop krijg je uitleg over het ontstaan van de patronen van 

stress en emoties en het daaruit volgend gedrag. Ook krijg je natuurlijk de nodige praktijktips. 

workshop 3
Zet in op bewegen en stimuleer de ontwikkeling van jonge kinderen - Rebecca Beck, Kenniscentrum Sport en Bewegen

Vroeg begonnen is vroeg gewonnen! Bewegen heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Hoe kun je met 

bewegen de motorischebewegen de motorische-, en daarmee de de cognitieve ontwikkeling van peuters en kleuters stimuleren? En waarom is het be-

langrijk om daar op in te zetten? Tijdens deze interactieve workshop doe je nieuwe kennis op en ga je geïnspireerd naar huis, 

met een schat aan leuke beweegspelletjes die je meteen in de praktijk kunt inzetten. 

workshop 4
Wat werkt in Arnhem? 

In de Arnhemse praktijk zit heel veel kennis en ervaring. Helaas ontbreekt het ons vaak aan tijd om elkaar op te zoeken en van 

elkaar te leren. In deze workshop drie pitches over mooie praktijkvoorbeelden in Arnhem. 

Daarna ga je in gesprek en ervaringen uitwisselen bij de pitch naar keuze.

  samen werken aan opbrengstgericht werken in een doorgaande (leer)lijn 

  (SPA De Kleine Boemerang en Mozaïek Zwanebloemlaan) 

  doorgaande lijn Geitenkamp: samenwerken in vroegsignalering, passend aanbod en warme overdracht 

  (Witte Vlinder, Skar De Grenspost, SPA De Blokkendoos, Partou Kloosterstraat) 

  het IKC in de wijk: samenwerken aan Kansrijk Opgroeien

  (Kunstrijk en Skar Beestenboel) 

workshop 5workshop 5
Stimuleren van ouders in taalaanpak thuis - Actief Ouderschap 

Het belang van taalstimulering is algemeen erkend. Voor veel laaggeletterde ouders is dit lastig. Daardoor bestaat het risico dat 

laaggeletterdheid wordt overgedragen van ouder op kind. In Rotterdam is de aanpak ‘Thuis in taal’ ontwikkeld om deze cirkel te 

doorbreken.

De onderzoeksresultaten laten zien dat de aanpak zowel de samenwerking tussen (voor)school en ouders, als de interactie 

tussen ouder en kind versterkt. In deze workshop hoor je meer over het onderzoek en over de instrumenten die je zelf kunt 

gebruigebruiken in je groep.
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