NIEUWSFLITS JONGE KIND, JUNI 2022
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle managers en pedagogisch coaches van de
kindercentra, schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer
In deze Nieuwsflits vind je o.a. informatie over het nieuwe ondersteuningsplan van het
Samenwerkingsverband Sine Limite, terugkoppeling vanuit de Stuurgroep Jonge Kind & VVE en de
netwerkbijeenkomsten Jonge Kind. Daarnaast ook de planning van de netwerkbijeenkomsten 20222023!

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Sine Limite: Expert word je samen
Wij zijn trots dat we het nieuwe ondersteuningsplan met iedereen kunnen delen! De titel van het
plan is ‘Expert word je samen’, een ambitieus plan voor de komende jaren. Er is veel aandacht
voor het versterken van de doorgaande lijn en de samenwerking tussen onderwijs en
kinderopvang/BSO. Dit plan is tot stand gekomen in samenspraak met de scholen in Deventer. Het
plan vind je op de website van Sine Limite, Ondersteuningsplan-Passend-onderwijs-22-26-DEF.pdf
(sinelimite.nl) maar ook in de bijlage bij deze nieuwsflits. ‘Expert word je samen’ is geschreven
voor de periode 2022 tot 2026.

INSTAGRAM SINE.LIMITE
Expert word je samen – laat je inspireren!
Benieuwd naar inspirerende voorbeelden van het geven van onderwijs buiten? Anders spelen?
Bewegend leren? Duurzaam knutselen? Voor kinderopvang en onderwijs in Deventer, meld je aan.
Vanaf 1 juni hebben we een Instagram-pagina: sine.limite, zien we je daar?

Heb je zelf een leuk voorbeeld, mail het dan naar instagram@po-deventer.nl
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NETWERKBIJEENKOMSTEN JONGE KIND 2021-2022
MANAGERS KINDERCENTRA/ SCHOOLDIRECTEUREN
Donderdag 23 juni, online
PEDAGOGISCH COACHES(VE)/ ONDERBOUWCOÖRDINATOREN EN INTERN BEGELEIDERS JONGE
KIND
Dinsdag 28 juni, online

NETWERKBIJEENKOMSTEN 2022-2023

Jonge Kind netwerken voor pedagogisch coaches en IB-ers onderbouw
Dinsdag 13 september 2022 9.00 – 11.00 uur (ko/po) (11.00 -12.00 uur po/vo)
Gezamenlijke themabijeenkomst met IB-ers over ‘Ondersteuning & Jeugdhulp’ rondom kinderopvang en
onderwijs

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 netwerken voor managers kindercentra en schooldirecteuren
Donderdag 6 oktober 2022 9.00 – 11.00 uur
Dinsdag 14 februari 2023
9.00 – 11.00 uur
Donderdag 8 juni 2023
9.00 – 11.00 uur

SCHOLINGSAANBOD 2022-2023

NIEUW OP DE WEBSITE
SCHOLINGSAANBOD JONGE KIND SCHOOLJAAR 2022-2023
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga je naar https://www.sinelimite.nl/scholing

Op de website vind je het scholingsaanbod Jonge Kind voor het komende schooljaar. Naast de
bekende trainingen zijn er ook nieuwe trainingen toegevoegd. We hopen dat er voor veel
pedagogisch coaches, pedagogisch medewerkers, leerkrachten onderbouw ,
onderbouwcoördinatoren en intern begeleiders inspirerend aanbod tussen zit!
Het komt helaas steeds vaker voor dat deelnemers niet op komen dagen en zich ook niet afmelden.
We bezinnen ons op manieren hoe we iedereen kunnen stimuleren om zich wel tijdig af te melden of
natuurlijk liever nog helemaal niet af te melden. Bij deze alvast de oproep om hier binnen school en
kinderopvang aandacht aan te schenken.
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Nieuw in ons scholingsaanbod én op de website te vinden:
Basistraining VVE voor leerkrachten
Met de basistraining VVE 1&2 gaat de kleuterleerkracht weer terug naar waar het om draait: spel als
context voor betekenisvol leren. In een uitdagende leeromgeving observeert de leerkracht het spel
van kinderen en beslist wat te doen: sluit je aan bij wat je ziet en verrijk je het leermoment? Verbind
je je aan het spel, verbind je kinderen aan elkaar, geef je woorden aan wat je ziet? In de training
krijgt de leerkracht handvatten om tot doelgerichte actie over te gaan, om zo de ontwikkeling van elk
kind te stimuleren.
De Basistraining VVE 1&2 is ontwikkeld analoog aan de Basistraining VVE voor beroepskrachten in de
kinderopvang van Vier VVE (www.viervve.nl). In Deventer zijn de afgelopen jaren 7 groepen
pedagogisch medewerkers getraind en komend schooljaar start de 8e groep. De doorgaande lijn in
professionalisering en educatieve kwaliteit (die zo belangrijk is voor de effectiviteit bij doelgroep
kinderen) kan met deze training geïmplementeerd worden in de kleutergroepen. Met name voor
leerkrachten die nog niet eerder scholing in één van de erkende VVE-programma’s hebben gevolgd is
de training een goede basis voor ontwikkelingsgericht werken met jonge kinderen.
Onderwijsassistenten waarvan de collega kleuterleerkracht deelneemt aan de training kunnen ook
deelnemen aan de training.
Na het volgen van de training is de leerkracht startbekwaam in het bewust toepassen van de
kernelementen van effectieve educatie voor kinderen uit de VVE-doelgroep.
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten (omgeving en materiaal, spelbetrokkenheid, leerstrategieën
ontwikkelen, Taal en communicatie, Luisteren, voorlezen en denken, Rekenen en creativiteit) en een
afsluitende bijeenkomst. Voor meer informatie en aanmelding Basistraining VVE 1&2 voor
leerkrachten die werken met kleuters - Sine Limite
Opfrisbijeenkomsten VVE
Ook komend schooljaar organiseren we weer opfrisbijeenkomsten VVE voor VVE-gecertificeerde
pedagogisch medewerkers. In overleg met de pedagogisch beleidsmedewerkers VE en de trainers
wordt de inhoud bepaald en de planning gemaakt. Voor meer informatie en aanmelding Online
training VVE-opfrisaanbod - Sine Limite

STUURGROEP JONGE KIND & VVE
LEA is een bestuurlijk overleg tussen gemeente (Wethouder Onderwijs) en schoolbesturen vanuit povo en mbo. LEA is bedoeld om de gezamenlijke agenda te bepalen, maar ook als platform om
specifieke thema’s met elkaar te bespreken. Kinderopvang in Deventer neemt nu ook deel aan LEA!
Sam&ko vertegenwoordigt in LEA de kinderopvang in Deventer.
In de Stuurgroep Jonge Kind & VVE zijn o.a. de volgende punten aan de orde geweest: de aanvragen
voor de tegemoetkoming jonge kind en de doorgaande lijn, het bereik van VVE, opvang Oekraïnse
kinderen, VVE-training voor leerkrachten. Tijdens de volgende bijeenkomst staat het opstellen van
het jaarplan 2022-2023 en veilige communicatie tussen kinderopvang en scholen op de agenda.
Daarnaast nemen we dan afscheid van Bart Roumen, directeur-bestuurder Kindcentrum Rivierenwijk.
Bart vertegenwoordigde de besturen van de 1-Pitters in de Stuurgroep. Bart, dank voor jouw inzet en
de samenwerking! Joan Damen, directeur SBO Panta rhei volgt Bart op in de Stuurgroep.
Met ingang van schooljaar 2022-2023 werkt de Stuurgroep Jonge Kind & VVE met een ‘vrije stoel’.
Kinderopvangorganisaties kunnen dan per thema aansluiten bij de vergadering. (Graag vooraf
aanmelden via c.vancasteren@po-deventer.nl)

3

Bericht van de gemeente: Toezicht en handhaving kinderopvang 2021
De gemeente heeft van de Inspectie van het Onderwijs een mooi bericht ontvangen. We hebben in
2021 wederom opnieuw goed gescoord op het handhaven van de kwaliteit in de kinderopvang. Het is
weinig nodig geweest om te handhaven. Dank voor jullie inzet en ga zo door!
Namens de gemeente Deventer, Monica Broekhuis en Albert Beijen
Preventieve logopedie
Aan het einde van dit schooljaar gaat Anjo Spekking met pensioen. Anjo is een bekend gezicht voor
de Deventer scholen en kinderopvanglocaties. Als preventief logopedist voor GGD en Sine Limite
heeft zij jarenlang veel peuters geobserveerd, kleuters gescreend, pedagogisch medewerkers,
leerkrachten en ouders geadviseerd. Anjo, bedankt voor jouw inzet en je deskundigheid!!!
Maartje Kannemans neemt na de zomervakantie de taken van Anjo over. Zij wordt nu ingewerkt door
Anjo, dus je kunt haar op locatie al ontmoeten. Maartje werkt daarnaast ook bij de Taaltrein van
Kentalis. In een speciale Nieuwsflits Jonge Kind & Taal die nog voor de zomervakantie verstuurd
wordt gaan we dieper in op de preventieve logopedie in Deventer.
TERUGKOPPELING NETWERK JONGE KIND MANAGERS/SCHOOLDIRECTEUREN MAART
Het was een druk bezochte netwerkbijeenkomst, heel fijn dat ook schooldirecteuren en Maaike
Veenbergen, teammanager Jeugdgezondheidszorg GGD IJsselland aansluiten!
We hebben het nieuwe ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband Sine Limite
besproken(zie hierboven).
Daarnaast kwam aan de orde dat het als lastig wordt ervaren om veilig en AVG-proof te
communiceren tussen kinderopvang en school, bv. Rondom het OKE-formulier. We noemen als
mogelijke oplossingen zorgmail, Zivver en sommige kinderopvangorganisaties gebruiken een systeem
waarbij ze veilig kunnen communiceren met school en ouders. Is het mogelijk om dit stedelijk te gaan
organiseren? Dit onderwerp komt op de agenda van de Stuurgroep Jonge Kind & VVE.
De poster ondersteuningsstructuur is duidelijk voor de kinderopvang 0-4. Voor de BSO is de
samenwerking met onderwijs en andere betrokken partijen minder vanzelfsprekend. Ook dit is een
punt van aandacht!
Het komt regelmatig voor dat peuters met 2 jaar starten op de kinderopvang en pas later een VVEtoekenning ontvangen. Voor kinderopvangorganisaties is het lastig om een peuter dan nog 2 extra
dagdelen te plaatsen. In de praktijk betekent het dat peuters pas heel laat 4 dagdelen geplaatst
kunnen worden en dus VVE-tijd missen. Aan de jeugdverpleegkundigen het verzoek om bij het
afgeven van een VVE-toekenning hier rekening mee te houden.
TERUGKOPPELING NETWERK JONGE KIND PEDAGOGISCH COACHES/INTERN BEGELEIDERS
Ingrid Zijlstra, (Hoofddocent en onderzoeker, Saxion APO) heeft een workshop gegeven over het
belang van aandacht voor het versterken van de educatieve vaardigheden in de kinderopvang en de
groepen 1 en 2. Zij heeft een toelichting gegeven op de kijkwijzer die Saxion hiervoor hanteert en de
verschillende gebruiksmogelijkheden zijn besproken. Spelbegeleiding en spelverrijking zijn ook van
belang in kinderopvang en de groepen 1 en 2. Men vraagt zich af of daar ook tools voor zijn die bij de
coaching van de pedagogisch medewerkers en leerkrachten ingezet kunnen worden. We komen hier
nog op terug.
Daarnaast is er gesproken over actuele ontwikkelingen rondom het jonge kind. Men geeft aan dat er
zorgen zijn over de taalvaardigheid en de motorische ontwikkeling van jonge kinderen, er worden
meer jonge kinderen gezien met complexere problematiek. Dit in combinatie met de wachtlijsten
voor jeugdhulp en de personeelskrapte in de kinderopvang. Voor het netwerk Jonge Kind
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pedagogisch coaches/IB van 13 september a.s. worden o.a. Jeugdhulp en Team Toegang Jeugd
uitgenodigd.
In het scholingsaanbod is over motorische ontwikkeling de training ‘Bewegend leren begint met leren
bewegen’ opgenomen. Training Bewegend leren met het jonge kind begint met leren bewegen! Sine Limite

Formulier peuterverlenging aangepast
Het komt regelmatig voor dat er voor peuters die 4 jaar worden een verlenging van de plaatsing op
het kindercentrum wordt aangevraagd, bv. als een kind vlak voor de zomervakantie 4 jaar wordt.
Soms wordt een verlenging aangevraagd als nog onduidelijk is of de overgang naar de basisschool
wel haalbaar is, en/of als een onderzoek nog niet is afgerond.
Met de gemeente Deventer is afgesproken dat voor het aanvragen van een peuterverlenging gebruik
gemaakt wordt van het formulier ‘Peuterverlenging’ dat te vinden is op de website van Sine Limite.
Het formulier kan gebruikt worden voor alle aanvragen voor verlenging. Bij verlenging vanwege
vakantie is geen betrokkenheid van Sine Limite nodig, bij andere aanvragen wel! Als je het formulier
mailt naar de gemeente, dan wel beveiligd mailen, vanwege de privacy-gevoelige informatie.
Formulieren - Sine Limite

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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