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NIEUWSFLITS JONGE KIND, NOVEMBER 2021 
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle managers en pedagogisch coaches van de 

kindercentra, schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer 
 

 

TERUGKOPPELING NETWERK MANAGERS KINDERCENTRA 21 SEPTEMBER 
 

46 weken aanbod Voorschoolse educatie 
We bespreken met elkaar hoe het 46 weken VE-aanbod in de praktijk wordt ervaren. Op de meeste 
kindercentra maken ouders er gebruik van. Sommige kindercentra geven aan dat zij het graag gelijk 
willen trekken met het 49 weken aanbod in de kinderopvang. Locaties die intensief samen werken 
met school ervaren dat sommige ouders de peuters niet naar de opvang brengen in de 
zomervakantie.  
  
Geldfit Deventer, Jenneke Nieuwenhuize 
Jenneke Nieuwenhuize is preventiemedewerker bij de gemeente Deventer. Zij schuift aan bij het 
overleg om de managers te informeren over hoe Geldfit Deventer ingezet kan worden om 
schuldenproblematiek rondom kinderopvangtoeslag te voorkomen. Jenneke geeft aan dat het nog 
weleens mis gaat als het contract voor opvang wordt opgezegd en ouders zich niet afmelden bij 
kinderopvangtoeslag. Managers geven aan dat dit dan voor hun niet meer zichtbaar wordt. 
De acties vanuit Geldfit Deventer zijn erop gericht te voorkomen dat gezinnen in financiële 
problemen komen. Jenneke denkt graag mee over hoe daar vanuit de kinderopvang een bijdrage aan 
geleverd kan worden. De managers opperen om bij het startgesprek ouders te attenderen op het 
bestaan van Geldfit Deventer (via Jenneke zijn folders op te vragen) en het belang van het stopzetten 
van de kinderopvangtoeslag als de situatie verandert. Ook kunnen ouders geïnformeerd worden 
over Geldfit Deventer als er een (kleine) betalingsachterstand is. Het is ook mogelijk dat er iemand 
van Geldfit Deventer naar de locatie komt om voorlichting te geven.  
 
Heb je vragen? Bij Geldfit Deventer is ook veel kennis over de regelingen die er zijn rondom 
armoedebestrijding. Voor inwoners van Deventer is twee keer in de week een spreekuur waar ze met 
hun financiële vragen terecht kunnen. Armoede en schuldenproblematiek betekent veel stress in het 
gezin, zowel voor de ouders als de kinderen.  
Wat zijn signalen? Er wordt niet betaald, opvang wordt opgezegd. Er is een signalenkaart armoede, 
die opgevraagd kan worden bij Jenneke. 
De managers geven aan dat naast de signalen op financieel terrein de rol van PM'ers hierin ook heel 
belangrijk is!  
Afspraken: 
-Managers informeren PM’ers over het bestaan van Geldfit Deventer. 
-Bij bespreking van het contract wordt de Geldfitfolder meegegeven aan ouders. 
-Er kan eventueel eenmalig een spreekuur op een kinderopvanglocatie georganiseerd worden 
-Geldfit Deventer bekijkt of folders kunnen worden vertaald in (bv. Pools, Turks) 
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-Het is van belang dat ook de jeugdverpleegkundigen op de hoogte zijn van de mogelijkheden 
van Geldfit Deventer om ouders te ondersteunen. 
  
Jenneke is bereikbaar via geldfit@deventer.nl, 06-53743691, www.geldfitdeventer.nl 
 

Vernieuwde OKE-formulier 
Het vernieuwde OKE-formulier is gepresenteerd. Nieuw is dat ook ouders gevraagd wordt het 
formulier in te vullen. Er is een informatiefolder voor ouders en pedagogisch medewerkers 
ontwikkeld. Managers geven aan geen extra ‘tools’ nodig te hebben om het nieuwe formulier in 
gebruik te nemen. Er is wel behoefte aan een online training voor PM’ers ‘Hoe vul ik het OKE-
formulier goed in’. De werkgroep die het OKE-formulier heeft ontwikkeld gaat deze training 
voorbereiden. Het OKE-formulier is ook goed ontvangen in het netwerk Intern Begeleiders. 
Vanaf 1 januari is het formulier te vinden op de website van Sine Limite. Kindercentra ontvangen een 
aantal papieren formulieren. In overleg met de managers is besloten dat er in mei een 
tussenevaluatie plaats vindt over het gebruik van het nieuwe formulier. 
 
 
Ondersteuningsstructuur voorschools 
Optimale kansen voor álle kinderen, dat is de gezamenlijke ambitie van kinderopvang, 
basisonderwijs, GGD IJsselland, Sine Limite en Team Toegang Jeugd in Deventer. Iedere betrokken 
organisatie heeft daarin een andere rol.  

Op verzoek van kindercentra zijn de afspraken die we in Deventer met de kindercentra, GGD 
IJsselland, Sine Limite en Team Toegang Jeugd hebben gemaakt, op een poster in beeld gebracht.  

De ervaring is dat elke kinderopvanglocatie een eigen ondersteuningsstructuur heeft en de rollen op 
eigen wijze heeft belegd, bv. bij zelfsturende teams en/of de pedagogisch coach. Sommige 
kindercentra werken nauw samen met school en heeft de intern begeleider een coördinerende rol in 
de ondersteuningsstructuur.  

In de binnenste cirkels van de poster kan de kinderopvang de interne afspraken en de afspraken die 
met de betrokken school zijn gemaakt, toevoegen. In de bijlage de poster met toelichting. 
Kindercentra die dat willen kunnen posters ophalen op het kantoor van Sine Limite (van maandag 
t/m donderdag van 9.00 – 17.00 uur). 

 
NIEUWS VANUIT DE STUURGROEP JONGE KIND & VVE 
 
Voorschoolse inzet van de gemeentelijke NPO-middelen 
De gemeentelijke NPO-middelen mogen voorschools alleen maar ingezet worden op de VVE-locaties. 
Op 6 oktober heeft de gemeente overleg gevoerd met de betrokken managers. De managers van de 
VVE-locaties hebben aangegeven dat er behoefte is aan inzet op huisbezoeken, extra inzet op de 
groep voor zorgtaken en taalstimulering bij ouders thuis. Het streven is dat in december er een plan 
van aanpak is.  
 
 
  

mailto:j.nieuwenhuize.van.leeuwen@deventer.nl
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Leescoalitie Deventer 
 
Sine Limite is één van de partners in de Deventer Leescoalitie. Het bevorderen van de 
leesvaardigheid en de leesmotivatie onder kinderen en jongeren staat hoog op de agenda in 
Deventer. Deze leescoalitie is ontstaan na de succesvolle conferentie Deventer Lees! in april van 
dit jaar. Vanuit het samenwerkingsverband vertegenwoordigen wij het primair onderwijs in 
Deventer en de kinderopvang. Heb je input voor de leescoalitie, goede ideeën of een andere leuke 
bijdrage? Input is altijd welkom (s.bouwmeester@po-deventer.nl of c.vancasteren@po-
deventer.nl) 
 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan de website van de Deventer Leescoalitie. Ook zal er (naar 
verwachting) per kwartaal een nieuwsbrief worden verstuurd. Wil je op de hoogte gehouden 
worden van leesstimulerende activiteiten, workshops, ervaringen van andere scholen en andere 
interessante items rondom leesbevordering? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Dit kan via het 
mailadres: leescoalitie@bibliotheekdeventer.nl 
 

 

NETWERKBIJEENKOMSTEN JONGE KIND 

Tot nu toe waren de netwerkbijeenkomsten gericht op managers en pedagogisch coaches 

kinderopvang. Op verzoek van kindercentra en de scholen zijn ook schooldirecteuren, onderbouw 

intern begeleiders en -coördinatoren  van harte welkom bij de netwerkbijeenkomsten. De 

bijeenkomsten zijn van 9.00 – 11.00 uur:

 

MANAGERS KINDERCENTRA/ 

SCHOOLDIRECTEUREN  

Donderdag 27 januari, online 
Dinsdag 29 maart, Bij van Bruggen 
Dinsdag 23 juni, online 
 

PEDAGOGISCH COACHES(VE)/ 
ONDERBOUWCOÖRDINATOREN EN INTERN 
BEGELEIDERS JONGE KIND 
Dinsdag 2 november, online 
Dinsdag 1 februari, Bij van Bruggen 
Dinsdag 15 maart, online 
Donderdag 19 mei, Bij van Bruggen* 
Dinsdag 28 juni, online 

*Let op de eerder aangekondigde bijeenkomst van 12 mei is verschoven naar 19 mei 

 

 
Wil je deelnemen aan het (online) netwerk pedagogisch coaches op 2 november a.s., laat het 
even weten met een mail naar c.vancasteren@po-deventer. nl 
 

 
  

mailto:c.vancasteren@po-deventer.nl
mailto:c.vancasteren@po-deventer.nl
mailto:leescoalitie@bibliotheekdeventer.nl
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SCHOLINGSAANBOD JONGE KIND T/M APRIL 2022 
 
15 november    | Bewegend spelen en leren met peuters, geannuleerd  
                                              vanwege te weinig aanmeldingen   
18 januari         | (Spel)begeleiding van peuters en kleuters, educatieve  
                                              interactievaardigheden 
3 en 10 februari  | 2-daagse training LOGO 3000/ Met Woorden in de Weer 
9 februari   | Ontwikkeling van jongens en meisjes 
24 maart  | Buiten spelen en leren met peuters en kleuters 
12 april   | Bewegend spelen en leren met kleuters en groep 3 
20 april   | Executieve functies ontwikkelen met spellen groep 1 t/m 4 
 
Voor meer informatie en om je aan te melden, ga je naar https://www.sinelimite.nl/scholing 
 

 
 
 

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 de homepage rechts bovenin de hoek.   
 

https://www.sinelimite.nl/scholing

