NIEUWSFLITS JONGE KIND, JULI 2022
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle managers en pedagogisch coaches van de
kindercentra en naar schooldirecteuren en intern begeleiders in gemeente Deventer

Hierbij de laatste Nieuwsflits Jonge Kind van dit schooljaar. Dank voor de prettige samenwerking in
het afgelopen schooljaar en iedereen een fijne zomer toegewenst!

BERICHT VAN AZC-SCHALKHAAR: PEUTEROPVANG OP AZC
Op verzoek van de gemeente Deventer, Werkgroep ‘Peutergroep AZC’, heeft AZC Schalkhaar begin
2022 met diverse aanbieders van peuteropvang een gesprek gevoerd. Een traject dat meer tijd vroeg
dan van tevoren was ingeschat. Alle aanbieders lieten veel ervaring, enthousiasme en toewijding tot
de doelgroep zien. Omdat er al nauwe banden zijn tussen de scholen in Schalkhaar, waar ook
Kindcentrum Schalkhaar toe behoort, is voor deze partij gekozen.
In oktober 2022 opent het Kindcentrum Schalkhaar een nieuwe (extra) peuteropvang locatie op het
terrein van het AZC Schalkhaar ten behoeve van peuters met een VVE-toekenning.

BEREIKBAARHEID KENNIS- EN DIENSTENCENRUM JONGE KIND TIJDENS DE ZOMERVAKANTIE
Het loket van Sine Limite is tijdens de zomervakantie gesloten vanaf maandag 18 juli tot maandag 29
augustus. Dringende vragen vanuit de kinderopvang kunnen gemaild worden naar
c.vancasteren@po-deventer.nl. Er wordt dan binnen een week contact met je opgenomen.

Jonge Kind netwerken voor managers kindercentra en schooldirecteuren
Donderdag 6 oktober 2022 9.00 – 11.00 uur is verplaatst naar
Dinsdag 4 oktober van 9.00 – 10.30 uur bij Theehuis Bij van Bruggen
Dinsdag 14 februari 2023
9.00 – 11.00 uur
Donderdag 8 juni 2023
9.00 – 11.00 uur

1

Even voorstellen: Willion Jansen

Hallo collega's uit de kinderopvang,
Heel graag wil ik mijzelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Willion Jansen en ik ben op 1 juli jl.,
met veel enthousiasme gestart als bestuurder van de Stichting Sine Limite en van de Stichting
Orthopedagogisch Instituut in Deventer.
In de jaren die voor ons liggen, hoop ik een waardevolle bijdrage te leveren aan datgene waar
jullie je al sinds jaar en dag met hart en ziel voor inzetten. Een goede overgang van het Jonge Kind
naar het basisonderwijs, waar wij ons vooral bewust zijn van wat er nodig is om Vroeg- en
Voorschoolse Educatie te versterken en te verankeren in het Deventerse.
Daartoe zijn er, zoals ik heb gezien, al enorm veel mooie stappen gezet en is er veel bereikt. Daar
zullen jullie terecht trots op zijn. Mijn uitdaging is om samen met de kindercentra, alle
deelnemende schoolbesturen en andere betrokkenen binnen ons samenwerkingsverband, verder
vorm te geven aan onze idealen en de verbinding blijvend te leggen.
Het Jonge Kind geniet mijn grote interesse en toewijding. Ooit begon ik mijn werkende leven in
het basisonderwijs waar ik een aantal jaren als leerkracht in groep 1/2 gewerkt heb. Kinderen
hebben altijd mijn hart geraakt en dat is gebleven. Ondanks dat ik daarna een heel ander pad
gekozen heb. Ik heb managementervaring opgedaan in zowel de commerciële dienstverlening en
de kinderopvang waar ik als regiodirecteur van een grote kinderopvangorganisatie gewerkt heb.
De laatste 8 jaar was ik werkzaam in diverse directiefuncties in de Kraamzorg en Revalidatiezorg.
Tot zover een korte introductie. Onze wegen zullen zich zeker kruisen in de komende maanden. Ik
zie er naar uit om jullie in het werk tegen te komen.
Rest mij jullie een hele fijne, zorgeloze vakantie te wensen en tot ziens!
Willion Jansen

NETWERKBIJEENKOMST PEDAGOGISCH COACHES KINDEROPVANG EN INTERN BEGELEIDERS
JONGE KIND
Op 13 september van 08.30 tot 10.40 uur is de netwerkbijeenkomst voor pedagogisch coaches en
intern begeleiders over de zorg- en ondersteuningsmogelijkheden voorschools. Deze bijeenkomst
vindt plaats in de Gasfabriek, Zutphenseweg 6-B in Deventer. Jullie krijgen na de vakantie nog een
uitnodiging per mail.
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DATA JONGE KIND NETWERK PEDAGOGISCH COACHES/INTERN BEGELEIDERS JONGE KIND

Donderdag 8 december 2022
Dinsdag 7 februari 2023
Donderdag 20 april 2023
Dinsdag 20 juni 2023

9.00 – 10.30 uur
9.00 – 11.00 uur
9.00 – 10.30 uur
9.00 – 10.30 uur

JONGE KIND: WIJKGERICHT WERKEN
Eén van de ambities uit het ondersteuningsplan ‘Expert word je samen’ is het versterken van de
samenwerking in de wijken. Daarom is vanaf het komend schooljaar aan elke wijk een medewerker
van het kennis- en dienstencentrum Jonge Kind gekoppeld als contactpersoon voor de kindercentra
in die wijk. Na de zomervakantie volgt meer informatie hierover!
TERUGKOPPELING NETWERK JONGE KIND MANAGERS/SCHOOLDIRECTEUREN JUNI
Tijdens de bijeenkomst met managers en directeuren is o.a. gesproken over het stijgend aantal
kinderen waarover zorgen zijn op kindercentra en scholen. De druk op de kinderopvang is groot, de
personeelskrapte vormt ook een knelpunt. De kindercentra zijn hierover in overleg met ROC Aventus.
VVE-kindercentra zetten vanuit NPO-voorschoolse middelen groepshulpen in.
Zowel scholen als kindercentra signaleren ook dat er veel (opvoedings)vragen zijn bij ouders. Op een
aantal locaties worden, in samenwerking met de jeugdverpleegkundigen en/of Raster welzijn,
inloopochtenden voor ouders en speelinloopochtenden georganiseerd. Er is behoefte aan een
overzicht van activiteiten/thema’s die voor/met ouders georganiseerd kunnen worden.
Nu is het zeker van belang om vanuit school/kinderopvang de behoeften en krachten van de ouders
goed in beeld te hebben en dat daarbij aan te sluiten.
Om kinderen goed te kunnen ondersteunen binnen de kinderopvang en in de overgang naar het
onderwijs is het van belang dat er goed en interprofessioneel wordt samen gewerkt. In kindcentrum
Borgele wordt geëxperimenteerd combi/instroom groep regulier en speciaal onderwijs. Open dag
voor professionals bij het speciaal onderwijs van De Linde - Sine Limite.
Helaas komt het soms ook voor dat kinderopvang, ondanks extra ondersteuning, niet de juiste
begeleiding kan bieden en dan wordt het contract opgezegd.
Het scholingsaanbod is tot stand gekomen in samenwerking met de schoolbesturen en Sine Limite.
Vanuit de kinderopvang is er vooralsnog geen behoefte aan een gezamenlijke aanpak. Er blijkt ook
geen behoefte te zijn aan een stedelijk aanbod voor training 3F Taalniveau.
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TERUGKOPPELING NETWERK JONGE KIND PEDAGOGISCH COACHES/INTERN BEGELEIDERS JONGE
KIND JUNI
Personeelskrapte is ook voor pedagogisch coaches een belangrijk aandachtspunt: pm’ers
ondersteunen en begeleiden, zodat de basis op orde is en blijft, en dat nieuwe collega’s de draad snel
kunnen oppakken.
Evaluatie van het scholingsaanbod. In het vervolg graag eerder verspreiden. Bespreking van het
aanbod met het team is een aanrader en levert enthousiaste reacties en aanmeldingen op.
Een aantal kindercentra en scholen is bezig met de keuze voor een nieuw kindvolgsysteem. Op
Kindvolgsystemen - SLO is veel informatie te vinden hierover. Voorstel is om (bij voldoende animo)
voor kindercentra/scholen die daar behoefte aan hebben een voorlichtingsbijeenkomst te
organiseren over hoe je een kindvolgsysteem kiest, passend bij de visie. Belangstelling? Laat het even
weten met een mail naar c.vancasteren@po-deventer.nl
Thema’s die we komend schooljaar willen agenderen: Spel- en spelbegeleiding, partnerschap met
ouders, vervolg op de bijeenkomst educatieve vaardigheden met Ingrid Zijlstra.
STUURGROEP JONGE KIND & VVE
Met ingang van schooljaar 2022-2023 werkt de Stuurgroep Jonge Kind & VVE met een ‘vrije stoel’
voor de kinderopvang. Kinderopvangorganisaties kunnen dan per thema aansluiten bij de
vergadering. (Graag vooraf aanmelden via c.vancasteren@po-deventer.nl). In de volgende
Nieuwsflitsen volgt informatie over de agendering van de stuurgroep.
Planning 2022
Dinsdag 20 september
Dinsdag 6 december

9.00 – 11.00 uur Stadskantoor
9.30 – 10.30 uur MS-teams

SCHOLINGSAANBOD JONGE KIND SCHOOLJAAR 2022-2023
21 september ǀ Basistraining Vier VVE groep 8 VOL
21 september ǀ Van voorgeknipte werkjes naar ontwikkelingsgericht (kunstzinnig) aanbod binnen
de kinderopvang - Sine Limite nog plekken vrij!
23 september ǀ Training Coachen met beelden in de kinderopvang en groep 1 en 2 van het
basisonderwijs - Sine Limite nog 1 plek vrij
23 september ǀ Cultureel competent in de kinderopvang/BSO - Sine Limite nog plekken vrij!
29 september ǀ Training Kansrijke ontwikkeling jonge kind VOL
12 oktober ǀ Training KIJK! De basis - Sine Limite nog plekken vrij!
18 november ǀ Training LOGO 3000 VOL
18 november ǀ Tweeluik herken problemen in de spraak-taalontwikkeling en spelend leren
Communiceren VOL
18 januari
ǀ Basistraining VVE 1&2 voor leerkrachten die werken met kleuters - Sine Limite
nog plekken vrij!
23 januari
ǀ Training Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen! - Sine
Limite nog plekken vrij!
8 februari
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ǀ Online training VVE-opfrisaanbod - Sine Limite nog plekken vrij!

THEMANUMMER TAAL: KANSEN VOOR ELKE DAG

VOORSTELLEN NIEUWE PREVENTIEF LOGOPEDIST
Omdat Anjo met pensioen gaat en ik haar taken zal gaan overnemen, is het de hoogste tijd om
mezelf voor te stellen. Bij dezen! Mijn naam is Maartje Kannemans, ik ben logopedist en sinds mijn
afstuderen in 2002 ben ik onder meer werkzaam geweest in de eerstelijns praktijk en het onderwijs
(cluster 2 en 3). Momenteel werk ik op de tweedaagse groep van Taaltrein Deventer. Ik heb hierbij
de rol van behandelend logopedist, maar ook die van coach (zowel van ouders als van professionals)
en docent. Het werken op de intensieve vroegbehandelingsgroep vind ik héél leuk, mede omdat het
systeem rond de cliënten een grote rol speelt in de behandeling: Deze wordt door onder andere
cursussen geïnformeerd en geïnspireerd om een zo optimaal communicatief klimaat te scheppen en
draagt zodoende veel bij aan de communicatieve ontwikkeling van het jonge kind. Iets wat ik graag
meeneem in mijn nieuwe functie als preventief logopedist. Ik nodig jullie dan ook van harte uit om
contact met mij op te nemen voor consultatie en / of advies. m.kannemans@po-deventer.nl.
Graag tot ziens!
“TAAL: KANSEN VOOR ELKE DAG”
Dit was de titel van de presentatie die Janieke van Veen-Drost ( logopedist en klinisch-linguïst
Kentalis) donderdag 30 juni ’22 heeft gegeven ter gelegenheid van het afscheid van Anjo Spekking
preventief-logopedist GGD en taal-spraakexpert Kenniscentrum Jonge Kind Sine Limite).
Ze liet zien, dat het door het taalaanbod van ouders, pedagogisch medewerkers en leerkrachten de
woordenschat van kinderen enorm wordt versterkt en daarmee de kansen op een goede
taalvaardigheid echt worden vergroot.
Versterken van de taalontwikkeling van jonge kinderen behoort tot de dagelijkse taken in de
kinderopvang en het onderwijs.
Voor een aantal kinderen is een taalrijke thuisomgeving niet vanzelfsprekend. Pedagogisch
medewerkers en leerkrachten stimuleren taal tijdens taalgerichte activiteiten. Maar wat ook, of
misschien wel júist heel geschikte taalstimulerende activiteiten zijn, zijn de alledaagse handelingen,
zoals fruit eten, jassen aantrekken, meespelen (in rijke hoeken), knutselen, etc. In deze situaties
kunnen prachtige talige interacties plaatsvinden.
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Ideeën hoe interacties nóg taliger kunnen worden gemaakt:
-

benoem wat jij doet, ziet en voelt en verwoord ook het handelen van het kind, de gevoelens of
gedachten;
benoem ( bij voorkeur levensechte) voorwerpen, geef uitleg, herhaal de woorden in korte
zinnen in verschillende situaties;
stel open vragen: deze beginnen meestal met waar, wat, wie, hoe of waarom, zonder dat er
een “testsituatie” (Wat is dit? Hoe heet dat?) ontstaat.
kom op ooghoogte met kinderen, dan zie je waar ze naar kijken en kun je gemakkelijk
aansluiten bij waar hun aandacht ligt
luister met aandacht wanneer een kind iets probeert te vertellen en geef ook de tijd om dit te
laten doen;
verleng de taaluitingen van kinderen door de uiting te herhalen en taal toe te voegen

SIGNALEREN TAAL- EN SPRAAKPROBLEMEN
Een goede taalontwikkeling is belangrijk voor kinderen. Taal fungeert als een middel om
met anderen te communiceren. Door gedachten en gebeurtenissen om te zetten in taal
kunnen kinderen zich dingen beter herinneren en plannen maken voor de toekomst. De
taal speelt een belangrijke rol in de totale ontwikkeling van het kind, bijvoorbeeld bij de
emotionele ontwikkeling en het gedrag. Vroege signalering is daarom van groot belang
voor een kind met een taal(ontwikkelings)stoornis.
Pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang ( peuterspeelzalen en kinderdagverblijven) en
leerkrachten in groep ½ van het basisonderwijs spelen een belangrijke rol in de signalering van taal
(ontwikkelings)stoornissen.
Enkele cijfers
Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang weten met vragen over taal-spraakontwikkeling via
het loket van Sine Limite de weg goed te vinden. In het schooljaar 2021-2022 werden op deze wijze
74 peuters aangemeld ( via een PAC aanvraag) voor een 1e fase diagnostiek taal-spraak. Daarna zijn
verschillende vervolgacties mogelijk: advisering pedagogisch medewerkers en ouders, adviezen voor
begeleiding door GESP-Jonge Kind, eventueel verwijzen naar een logopediepraktijk.
De leerkrachten in het basisonderwijs ( vooral groep ½) hebben hun signalen aangegeven over
leerlingen die vervolgens gescreend zijn door Annabeth Hartmann en Anjo Spekking.
In het schooljaar 2021-2022 werden 141 leerlingen gescreend en 50 leerlingen gezien voor een
controle. Op de TiNtaan werden 14 leerlingen op verzoek gescreend.
Van de gescreende leerlingen werd ruim 50% verwezen naar een logopediepraktijk ( vooral voor taal
of uitspraak). Ook na de controles werd 50% verwezen voor interventies in verband met taal of
spraak.
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FILMPJE ( 6 min.) over TOS.
TOS vanuit een neuropsychologisch perspectief (zonder ondertiteling) - YouTube

DIGITALE PRENTENBOEKEN
Wanneer ouders advies vragen over welke boeken ze aan hun peuter / kleuter kunnen voorlezen
Interactieve beleefboeken

Bereslimme Boeken zijn interactieve animatiefilms van bekende prentenboeken. Deze interactieve
films stimuleren de taalontwikkeling van kinderen. Maar ze zijn ook gewoon leuk, want kinderen
beleven veel plezier aan de bewegende beelden, de muziek en de geluidseffecten. Kinderen hebben
de mogelijkheid om de boeken te bekijken met of zonder vragen. De boeken zijn geschikt voor
kinderen van 3 tot 7 jaar.
De bibliotheek Deventer heeft op dit moment 60 Bereslimme Boeken, waaronder verschillende
Dikkie Dik boeken, boeken van Max Velthuis, Kleine Muis zoekt een huis en vele andere bekende
prentenboeken. Uit onderzoek naar digitale prentenboeken (Universiteit Leiden) blijkt dat:
•
•
•

Peuters en kleuters het verhaal beter begrijpen en nieuwe woorden en zinsconstructies
leren.
Kinderen met een taalachterstand met digitale prentenboeken in een half uur tijd 5 à 6
nieuwe woorden leren.
Digitale prentenboeken ook zeer effectief is voor te drukke of te afwachtende kinderen, die
minder profiteren van groepsprocessen / klassikale lessen.

Voordelen kinderen
•
•
•

Meer en vaker genieten van mooie verhalen.
Meer nieuwe woorden leren.
Speelmaatjes die altijd helpen bij de vragen.

Voordelen ouders en opvoeders
•
•
•
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Pedagogisch verantwoorde ‘games’.
Draagt bij aan de taalontwikkeling van uw kind.
Thuis meer taal leren op een leuke manier.

Kijk op www.bereslim.nl. Je kunt inloggen met je bibliotheekaccount

AFSCHEID
Na 43 jaar werkzaam te zijn geweest als preventief logopedist/taal-spraakexpert in de gemeente
Deventer ( voor GGD IJsselland en Kenniscentrum Jonge Kind Sine Limite) beëindig ik op 19 juli ’22
mijn activiteiten. Ik wil hierbij alle pedagogisch medewerkers, leerkrachten en intern begeleiders
bedanken voor de fijne samenwerking. De verzoeken om observatie of screening waren altijd zinvol
en hadden altijd als doel het optimaliseren van de taal-spraakontwikkeling van de kinderen. Een
goede spraak-taalontwikkeling is essentieel in het voorkomen van laaggeletterdheid,
kansengelijkheid en positieve gezondheid. Omdat Maartje Kannemans inmiddels ingewerkt is, neem
ik met een goed gevoel afscheid.

Alle goeds gewenst, Anjo Spekking.

Nieuwsbrieven naar de scholen
Net zoals deze nieuwsflits Jonge Kind, sturen wij ook nieuwsberichten naar de scholen. Mocht
je benieuwd zijn wat er op de scholen speelt, dan kun je deze nieuwsbrieven vinden op onze website,
via Nieuwsbrieven - Sine Limite
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