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NIEUWSFLITS JONGE KIND, SEPTEMBER 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 eerste Nieuwsflits Jonge Kind van schooljaar 2022-23. Vanaf dit schooljaar vind je in deze 
Nieuwsflits ook berichten vanuit de gemeente Deventer.  
 
JONGE KIND: WIJKGERICHT WERKEN  

Eén van de ambities uit het ondersteuningsplan ‘Expert word je samen’ is het versterken van de 
samenwerking in de wijken. Hierdoor kunnen we zorgvuldig signalen bundelen, hier gezamenlijk op 
inspelen en de doorgaande lijn naar de basisscholen versterken.  
Daarom is vanaf dit schooljaar aan elke wijk een medewerker van het kennis- en dienstencentrum 
Jonge Kind gekoppeld als contactpersoon voor de kindercentra in die wijk.  
 

WIJK JONGE KIND CONTACTPERSOON 

Centrum Kalja Cortenraad 

Voorstad Charissa Hollegien 

Keizerslanden Kalja Cortenraad 

Zandweerd Charissa Hollegien 

Colmschate Kalja Cortenraad 

Vijfhoek Marije Lipman 

Schalkhaar Marije Lipman 

Diepenveen Kalja Cortenraad 

Bathmen Marije Lipman  

 

Marije, Charissa en Kalja zullen contact zoeken met de pedagogisch coaches en managers binnen de 
wijk en hebben het voornemen om alle locaties in de wijken te bezoeken.  
Daarnaast blijft het uiteraard mogelijk om zelf contact op te nemen rondom vragen over kinderen en 
te sparren over diverse onderwerpen. Via het Loket of per mail is iedereen goed bereikbaar. 

 
 

BERICHT VAN AZC-SCHALKHAAR: PEUTEROPVANG OP AZC 

De aanvraag voor kinderopvang op het AZC-terrein is ingediend en kindcentrum Schalkhaar is bezig 
met de voorbereidingen voor de start van de groep. 
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TERUGBLIK 13 SEPTEMBER: JONGE KINDNETWERK ‘ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR’ 

Maar liefst 75 deelnemers waren aanwezig bij deze bijeenkomst! Na een korte pitch van Team 

Toegang Jeugd en de consulent Jeugd bij de huisartsen, Kentalis, Jeugdverpleegkundigen-GGD, 

Homestart en Parabool was er alle ruimte om met de verschillende organisaties en de medewerkers 

van Sine Limite in gesprek te gaan, en daar werd goed gebruik van gemaakt.  

De bijeenkomst leverde op dat het elkaar kennen en gekend worden een belangrijke basis is voor 

verdere samenwerking en afstemming. Als bouwstenen voor die basis wordt het wijkgericht werken 

genoemd en zeker ook tijd maken om af en toe samen een kopje koffie te drinken. De onderlinge 

samenwerking tussen kinderopvang en school en het belang van een ‘warme overdracht’ blijft een 

belangrijk aandachtspunt. Natuurlijk zijn er altijd worstelingen en knelpunten in de samenwerking, 

maar deel ook zeker de successen met elkaar!  

Succes van deze ochtend is, dat mensen elkaar hebben leren kennen, onderlinge verwachtingen zijn 

uitgesproken en er zijn afspraken met gemaakt. 

 

 

 
 
 

 
 
JONGE KIND NETWERK PEDAGOGISCH COACHES/INTERN BEGELEIDERS JONGE KIND 
 
Donderdag 8 december 2022                9.00 – 10.30 uur  Theehuis Bij van Bruggen 
Dinsdag 7 februari 2023   9.00 – 11.00 uur  Theehuis Bij van Bruggen 
Donderdag 20 april 2023   9.00 – 10.30 uur  Theehuis Bij van Bruggen 
Dinsdag 20 juni 2023    9.00 – 10.30 uur  Theehuis Bij van Bruggen 
 
WERKGROEP PEDAGOGISCH BELEIDSMEDEWERKERS VE 
 
Dinsdag 4 oktober                                     15.00 – 17.00 uur Sine Limite  
 

 
 
JONGE KIND NETWERK MANAGERS KINDERCENTRA (schooldirecteuren zijn van harte welkom)  
 
Dinsdag 4 oktober                       9.00 – 11.00  uur   Theehuis Bij van Bruggen 
Dinsdag 14 februari 2023  9.00 – 11.00 uur    Theehuis Bij van Bruggen 
Donderdag 8 juni 2023   9.00 – 11.00 uur    Theehuis Bij van Bruggen 
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NETWERK PEDAGOGISCH COACHES 
Op basis van de inventarisatie schenken we dit schooljaar tijdens de netwerkbijeenkomsten aandacht 
aan Ouderbetrokkenheid, Spel- en spelbegeleiding en nodigen we Ingrid Zijlstra van Saxion nog een 
keer uit om verder met ons in gesprek te gaan over ‘Educatieve vaardigheden’. 
Wil je een bijdrage leveren aan de voorbereiding van (één van) deze bijeenkomsten? Laat het weten 
met een mail naar c.vancasteren@po-deventer.nl 
 
 
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   9.00 – 11.00 uur Theehuis Bij van Bruggen 
Dinsdag 6 december  9.30 – 10.30 uur MS-teams 
 
 
OKE-FORMULIER  

Dankzij een oplettende invuller is er een foutje in het digitale OKE-formulier ontdekt. Op de website 

is het aangepaste formulier te vinden, hopelijk nu helemaal goed in te vullen. SL-OKE-formulier-

20222.pdf (sinelimite.nl) 

Dit najaar wordt het gebruik van het formulier geëvalueerd. Informatie hierover volgt. 

 

AANVRAAG VERLENGING GEMEENTELIJKE KINDPLEK 

Bij een gemeentelijke kindplek of een VVE-plaatsing kan een kindercentrum bij de gemeente 

Deventer een verzoek om verlenging doen. In alle gevallen is voorafgaand aan het verzoek om 

verlenging al een keus gemaakt naar welke school het kind gaat. Kinderopvang mag geen antwoord 

zijn omdat een school een kind niet kan of wil plaatsen. VVE en gemeentelijke kindplekken geven 

juist de mogelijkheid om in een vroeg stadium problemen te signaleren en op te pakken. In 

uitzonderingsgevallen kan de gemeente besluiten tot een tijdelijke verlenging van een kindplek. Het 

formulier kan gebruikt worden voor alle aanvragen voor verlenging. Bij verlenging vanwege vakantie 

is geen betrokkenheid van Sine Limite nodig, bij alle andere aanvragen wel!  

In samenspraak met de afdeling kindregelingen van de gemeente Deventer hebben we nieuwe ‘AVG-

proof’-afspraken gemaakt over de verzending van het formulier naar de gemeente, via de 

Persoonlijke internet pagina en als dat niet kan, via beveiligde mail.  

Het formulier met daarin de nieuwe afspraken is te vinden op Formulieren - Sine Limite. 

 

 

 

 

mailto:c.vancasteren@po-deventer.nl
https://www.sinelimite.nl/assets/uploads/Documenten-school-4-13/SL-OKE-formulier-20222.pdf
https://www.sinelimite.nl/assets/uploads/Documenten-school-4-13/SL-OKE-formulier-20222.pdf
https://www.sinelimite.nl/kinderopvang/professional-2-4/documenten
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TIPS 
 
De e-learning ‘Taalontwikkeling in de kinderopvang’ richt zich op professionals die werken met jonge 
kinderen. In drie online modules worden professionals meegenomen in de taalontwikkeling van 
jonge kinderen, komen de kenmerken van een taalachterstand en een taalontwikkelingsstoornis aan 
bod en leren zij op welke manier ze kunnen helpen om kinderen met taalproblemen de juiste zorg te 
laten krijgen. Aan het einde van de e-learning kunnen deelnemers hun persoonlijke certificaat van 
voltooiing downloaden. Lees meer op de website van NSDSK, http://www.nsdsk.nl/kinderopvang.  
De NSDSK heeft ook een Taalmeter ontwikkeld, die globaal de ‘minimum spreeknormen’ omschrijft, 
passend bij de leeftijd van een kind. Op de meter staat wat een kind van deze leeftijd minimaal kan 
op het gebied van spreken, taalbegrip en vertelvaardigheid. Bekijk de Taalmeter Taalmeter hier 
Bronnen: Vakblad Vroeg/NSDSK 
 
Tijdens het wandelen of fietsen een podcast luisteren? Brancheorganisatie Kinderopvang heeft een 

podcast kanaal waarin ze in gesprek gaan met verschillende experts waaronder Mark Mieras. BK 

Podcast - Brancheorganisatie Kinderopvang  

 
 

  

 
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  VOL 
 
28 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       ǀ  Online training VVE-opfrisaanbod - Sine Limite  nog plekken vrij! 
 
 
 

http://www.nsdsk.nl/kinderopvang
https://www.nsdsk.nl/file/download/default/5A1A7CEB4485E8287129BFBAD0056A5C/Taalmeter%20spreeknormen%20download%20(2xA4)%20DEF.pdf
https://www.kinderopvang.nl/nieuws/bk-podcast
https://www.kinderopvang.nl/nieuws/bk-podcast
https://www.sinelimite.nl/scholing/van-voorgeknipte-werkjes-naar-ontwikkelingsgericht-kunstzinnig-aanbod-binnen-de-kinderopvang
https://www.sinelimite.nl/scholing/van-voorgeknipte-werkjes-naar-ontwikkelingsgericht-kunstzinnig-aanbod-binnen-de-kinderopvang
https://www.sinelimite.nl/scholing/training-coachen-met-beelden-in-de-kinderopvang-en-groep-1-en-2-van-het-basisonderwijs
https://www.sinelimite.nl/scholing/training-coachen-met-beelden-in-de-kinderopvang-en-groep-1-en-2-van-het-basisonderwijs
https://www.sinelimite.nl/scholing/cultureel-competent-in-de-kinderopvang-bso
https://www.sinelimite.nl/scholing/training-kijk-de-basis
https://www.sinelimite.nl/scholing/basistraining-vve-1-2-voor-leerkrachten-die-werken-met-kleuters
https://www.sinelimite.nl/scholing/training-bewegend-leren-met-het-jonge-kind-begint-met-leren-bewegen
https://www.sinelimite.nl/scholing/training-bewegend-leren-met-het-jonge-kind-begint-met-leren-bewegen
https://www.sinelimite.nl/scholing/online-training-vve-opfrisaanbod
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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. 
Onze Instagram-pagina: sine.limite, zien we je daar?   

          Heb je zelf een leuk voorbeeld, mail het dan naar instagram@po-deventer.nl  
 

 

Nieuwsbrieven naar de scholen  

Net zoals deze nieuwsflits Jonge Kind, sturen wij ook nieuwsberichten naar de scholen. Op onze 

website zijn de Jonge Kind Nieuwsflitsen en de Nieuwsflitsen die we naar de scholen sturen te vinden 

via Nieuwsbrieven - Sine Limite 

  

mailto:instagram@po-deventer.nl
https://www.sinelimite.nl/organisatiePaginas/nieuwsbrieven
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Even voorstellen,  
 
Mijn naam is Remco Greven, werkzaam als directeur welzijn en kinderopvang Raster. Raster is een 
Deventer organisatie met twee onderdelen. Het welzijnsdeel bevat o.a. het kinder- en 
jongerenwerk, opbouwwerk en ouderenwerk. We werken in alle buurten en wijken van Deventer. 
De kinderopvang zal bij jullie bekend zijn onder de naam Sam&ko. Op 14 september ben ik voor 
het eerst aangeschoven bij het LEA en vertegenwoordig ik de kinderopvang. Ik zet mij graag in om 
de verbinding kinderopvang – onderwijs te versterken om daarmee de kansengelijkheid voor 
kinderen te vergroten! 
Ik ben getrouwd met Evelie en samen wonen we met onze zoon, Jorik (19), en dochter, Eline (17), 
in Schalkhaar. In mijn vrije tijd geniet ik van reizen, lezen (vooral non fictie) en theater bezoek. Ik 
hou van sport en mag zelf graag hardlopen en sinds kort ook crossfitten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Remco Greven 
Directeur Welzijn en Kinderopvang 
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Even voorstellen 

Mijn naam is Ilse Duursma en sinds juni 2022 ben ik wethouder Jeugd & Onderwijs in Deventer. 
Een mooie en betekenisvolle baan in een prachtige gemeente.  In de korte tijd dat ik hier zit ben ik 
verliefd geworden op deze plek. Dat zit ‘m in de mensen en de no-nonsense cultuur. Natuurlijk 
helpt zo’n mooie stad en het prachtige buitengebied daar ook bij. Wat mij nu al opvalt is de 
gezamenlijke wil om de stad en haar dorpen nog mooier te maken. Samen werken aan het 
creëren van gelijke kansen voor iedereen. Daar zet ik mij ook gráág voor in. Doordeweeks woon ik 
in de binnenstad van Deventer. Ik ben getrouwd met Rob en ik heb 2 volwassen kinderen. In mijn 
vrije tijd ben ik graag creatief bezig. Lezen doe ik graag en ook koken is een hobby. Hiervoor was ik 
8 jaar wethouder in gemeente Dinkelland. In mijn werk ben ik altijd op zoek naar 
samenwerkingen. Hoe kunnen we dingen slim organiseren? Knopen leggen aan de achterkanten, 
zodat mensen en organisaties door kunnen. We komen elkaar ongetwijfeld nog tegen. Schiet mij 
dan ook gerust aan, want ik hoor graag wat u bezighoudt. 

Tot ziens! 

 

Ilse Duursma 

wethouder jeugd & onderwijs 
  
  

 



 
8 

 

 

 

Kom donderdag 29 september naar de presentatie Deventer jeugd in beeld 
  
Donderdag 29 september presenteren de gemeente Deventer en de GGD de uitkomsten van 
de “jeugd in beeld”, de “kindermonitor 2021” en de “coronagezondheidsmonitor jeugd”. We 
bespreken onderwerpen als: Hoe gaat het met jeugdigen in de gemeente Deventer? Hoeveel 
jeugdigen tot 27 jaar heeft de gemeente? Zijn ze gezond? Hoe groeien ze op? Wordt er veel of juist 
weinig gebruik gemaakt van jeugdhulp? Gaat iedereen naar school? Klopt het beeld met de 
dagelijkse praktijk? 
 
Benieuwd naar antwoorden op deze vragen? 
  
Praat en denk mee! 
In de gemeente Deventer willen we dat jeugdigen veilig en gezond opgroeien. Daarom willen wij 
graag na de presentatie met u als professional in gesprek over hoe we het (preventief) 
jeugdbeleid nog succesvoller kunnen maken. Suggesties, oplossingen en omdenk ideeën die 
bijdragen aan positief opgroeien en opvoeden zijn van harte welkom! 
  
Zie voor het hele programma de uitnodiging. Meld je snel aan, er zijn maximaal 100 plekken 
beschikbaar. (zie bijlage) 

 
Save the date: 10 november Kansrijke Middag!  
 

 
 
 

We zijn volop bezig met de voorbereidingen voor de Kansrijke Middag op 10 november in de 
Gasfabriek in Deventer! We hebben een mooi programma om met elkaar in gesprek te gaan en 
van elkaar te leren. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: leer van ervaringsdeskundige 
Tony, en laat je inspireren door Jolande Doornbos.  
 
Aanmelden nieuwsbrief 
U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Kansrijke Start via het aanmeldformulier. Kijk ook 
eens op www.deventer.nl/kansrijkestart. 

https://www.deventer.nl/aanmelden-nieuwsbrief-kansrijke-start
http://www.deventer.nl/kansrijkestart

