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Lex Gall

Geke Dijkstra

Dag allemaal,
We hebben weer nieuws speciaal voor het jonge kind. De leeftijd van 0 tot 6 jaar is van enorm groot belang, ook al herinneren we
ons er op volwassen leeftijd weinig meer van. De basis, het fundament wordt gelegd. De ontwikkeling van de eerste taal is
bijvoorbeeld in grote lijnen voltooid rond het zesde jaar. En wist u dat…..
……kinderen tussen 1 en 2 jaar in gezinnen met hoogopgeleide ouders 11 miljoen woorden horen en in kansarme gezinnen slechts 3
miljoen? In één levensjaar een verschil van 8 miljoen woorden! Een pleidooi om nog steviger in te zetten op het jonge kind.
De kwaliteit van sociale interacties doet er toe!
Voor meer informatie over onze organisatie verwijzen we graag naar onze vernieuwde website.

De tweede aanvraagperiode subsidieregeling Taal- en interactievaardigheden loopt
nog tot en met 30 april 2016. Informatie over criteria en mogelijkheid om subsidie
aan te vragen vindt u bij het Agentschap SZW. Nieuw is dat houders kinderopvang
nu ook voor medewerkers peuterspeelzalen en voor VVE getrainde medewerkers
subsidie aan kunnen vragen.
Bij ons krijgt u gratis deelnemersmaterialen, geen reiskosten, gratis
prentenboekpakket per locatie en eventueel hulp bij het aanvragen van de subsidie.
Al subsidie aangevraagd maar nog op zoek naar een ervaren trainer?
Lex Gall en Geke Dijkstra van Onderwijs met LEV zijn gecertificeerde trainers voor
het programma TINK.
Voor meer informatie kunt u mailen met gdijkstra@onderwijsmetlev.nl of
lgall@onderwijsmetlev.nl

Advies van de SER op 19 januari 2016.
Visie op het toekomstige stelsel van voorzieningen voor jonge kinderen.
Voorzieningen voor jonge kinderen zijn niet alleen een belangrijk arbeidsmarktinstrument, zij leveren ook een belangrijke bijdrage
aan de ontwikkeling van kinderen, het verminderen van achterstanden en het bevorderen van gelijke kansen. Dat is de conclusie
die de raad trekt na nauwkeurige bestudering van (mogelijke) effecten van kindvoorzieningen op de arbeidsparticipatie van ouders
en de ontwikkeling van kinderen. Vanwege deze effecten loont het om gericht te investeren in deze voorzieningen.
De raad pleit op de lange termijn voor een ‘universeel systeem’ van kindvoorzieningen met extra ondersteuning van kinderen met
een achterstand. Daartoe formuleert de raad in dit advies een aantal belangrijke actiepunten voor de komende kabinetsperiode (de
middellange termijn) en de korte termijn.
Op deze site kunt u het volledige rapport van de SER downloaden.

Ruimte voor jongens.
Verwonder je je ook vaak over het gedrag van jongens. Terwijl de meisjes uit je groep rustig aan je bedachte knutselactiviteit
meedoen, nemen de jongens in de groep letterlijk veel ruimte in door aan elkaar te zitten en het knutselmateriaal op eigen
bedachte wijze te hanteren. Herkenbaar, maar wil je dit gedrag nog beter kunnen begrijpen geef je dan op voor de training “Ruimte
voor jongens”.
In deze training krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag.
Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het
kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op
het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens.
De training is heel praktisch en interactief opgezet en er wordt gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden.
Reacties van deelnemers aan de training: ik vond het geweldig, inspirerend , verfrissend; een andere kijk op je omgang met
jongens gekregen; leuke nieuwe ideeën gekregen; meer bewust bezig, minder routinematig.
Gemiddelde waardering van de cursus een 8.
Duur van de training: twee bijeenkomsten van 2.5 tot 3.00 uur
Tussen de bijeenkomsten in dienen de deelnemers een opdracht uit te voeren.
De deelnemers krijgen een reader met achtergrondinformatie en werkopdrachten.
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Kosten : € 200,00 per deelnemer (losse inschrijving)* of in company prijs op aanvraag.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie bel 06-23994021 of mail lgall@onderwijsmetlev.nl
*data via de website incl. een broodmaaltijd.
GASTOUDERS
Ook onder gastouders bestaat de behoefte om wat gerichter bezig te zijn met het stimuleren van de brede ontwikkeling van het
jonge kind.
Natuurlijk is de gastouderopvang een heel andere vorm van opvang dan de peutergroep of 0 tot 4-groep. Toch is het heel goed
mogelijk om ook in deze opvang passende, speelse activiteiten aan te bieden. Met Piramide voor gastouders of Uk & Puk voor
gastouders is dat mogelijk.
Spelen over ‘ziek zijn en weer beter worden’, over ‘knuffels’ of over ‘smakelijk eten’, het is prima in te passen.
Voor een begeleidingsaanbod op maat kunt u mailen naar gdijkstra@onderwijsmetlev.nl
Scholing individuele medewerkers.
Het komt voor dat uw team geschoold is in het werken met Uk & Puk of Piramide, maar één of twee nieuwe mensen nog niet.
Een scholingstraject voor die mensen is in verhouding natuurlijk duur. Indien er voldoende aanmeldingen zijn, kunnen wij in 2016
een aanbod voor een groep ‘losse aanmeldingen’ verzorgen. Er is afstemming mogelijk wat betreft de inhoud, de werkbegeleiding
en de plaats waar de bijeenkomsten gehouden worden.
De kosten worden naar rato verdeeld over de deelnemers.
Mocht u interesse hebben dan kunt u zich vrijblijvend inschrijven, of voor meer informatie melden bij gdijkstra@onderwijsmetlev.nl
Peuterplein en Kleuterplein hebben VVE-erkenning.
Sinds oktober 2015 staan ze op het kleine lijstje ‘goedgekeurde programma’s’, dit blijkt nog niet overal
bekend te zijn. Uitgeverij Malmberg biedt met beide programma de mogelijkheid een doorgaande
ontwikkeling te realiseren voor peuters en kleuters.
Er is een aanbod in thema’s gericht op brede ontwikkelingsstimulering, met specifieke aandacht voor
taal, lezen en woordenschat. Raai de Kraai speelt een hoofdrol.
Collega’s van Onderwijs met LEV zijn erkende scholingspartners van Malmberg en kunnen u
ondersteunen bij een effectieve start met de methode en realiseren van een effectief
implementatietraject. Het borgen van de afspraken is een essentieel onderdeel van de
begeleidingsafspraken.
Meer informatie bij gdijkstra@onderwijsmetlev.nl ; lgall@onderwijsmetlev.nl of
wdejong@onderwijsmetlev.nl.

Geke, Lex en Wiebren na de training van Arjanne Hoogerman van uitgeverij
Malmberg over de nieuwste versie van Kleuterplein.

Gelezen op de site van de PO-raad.
Maak peuteropvang beschikbaar voor jonge vluchtelingenkinderen.
Om te voorkomen dat enkele duizenden jonge vluchtelingenkinderen met een achterstand aan de basisschool beginnen, is het
belangrijk dat zij terecht kunnen op de peuterspeelzaal of in de kinderopvang. Hiervoor pleiten de PO-Raad en MOgroep,
bracheorganisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Daardoor komen deze kinderen al op jonge leeftijd spelend in
aanraking met de Nederlandse taal en maken ze kennis met de Nederlandse samenleving. Dat is goed voor hun ontwikkeling en
daarvan profiteren ze hun hele leven.
Voor de kinderen jonger dan vier jaar is nog maar weinig georganiseerd. Het gaat om ongeveer 2500 peuters en kleuters.
We moeten voorkomen dat we nieuwe achterstandsgroepen creëren, aldus voorzitter van de PO-Raad Rinda den Besten op
Twitter.
Gericht ouderbeleid.
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Uit veel VVE-inspecties komt het ouderbeleid als aandachtspunt naar voren. Hoe ontwikkel je passend beleid bij jouw locatie?
Hoe betrek je ouders nog meer bij de activiteiten die je op de groep aanbiedt en hoe zorg je dat er ook thuis aan het stimuleren van
de ontwikkeling wordt gewerkt?
Bij Onderwijs met LEV kunnen we een aanbod op maat voor u realiseren, passend bij de mogelijkheden van de locatie/organisatie.
Hebt u interesse, neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek met lgall@onderwijsmetlev.nl of
gdijkstra@onderwijsmetlev.nl

Met heel veel vragen op het gebied van het jonge kind kunt u bij ons terecht.
We denken graag mee in maatoplossingen.

Klik hier voor de printversie.
Aan- en afmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.
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