NIEUWSFLITS JONGE KIND, SEPTEMBER 2021
Deze nieuwsflits is verstuurd naar alle managers en pedagogisch coaches van de
kindercentra, schooldirecteuren en intern begeleiders in Deventer
Hierbij de eerste Nieuwsflits Jonge Kind van het schooljaar 2021 – 2022. Een Nieuwsflits boordevol
informatie, waarin we o.a. onze nieuwe collega voorstellen, de data voor de netwerkbijeenkomsten
presenteren, het nieuwe OKE-formulier toelichten, je bijpraten over de nieuwe afspraken rondom
het toetsen van peuters met een VVE-toekenning en nog veel meer.
Na een grotendeels ‘online’- schooljaar hopen we dat we de kindercentra weer kunnen bezoeken
voor de observaties, het voeren van gesprekken en de begeleiding van kinderen.
We hebben ervaren dat online bijeenkomsten heel effectief én (reis)tijd besparend kunnen zijn.
Maar het echte ontmoeten hebben we ook erg gemist! Daarom wisselen we bij de
netwerkbijeenkomsten ‘online’ en ‘ontmoeten op locatie’ met elkaar af.
AFSCHEID VAN 2 COLLEGA’S
Voor de zomervakantie heeft de zwerm jonge kind afscheid genomen van Anne Rietberg, zij was
GESP-Jonge Kind, heeft peuters begeleid en nam de peuter Taal- en rekentoetsen af. Anne gaat
binnen Sine Limite andere taken uitvoeren. Merel Visser was contactpersoon voor verschillende
kinderopvanglocaties en PAC-medewerker. Merel gaat aan de slag als orthopedagoog bij SBO Panta
rhei. We wensen onze beide collega’s veel succes!
EVEN VOORSTELLEN
We stellen jullie graag onze nieuwe collega
Charissa Hollegien voor. Charissa is vanaf 1
september aan de slag als GESP-Jonge Kind en
zal voorlopig ook de Taal- en Rekentoetsen
afnemen op de niet VVE-locaties. Charissa
heeft veel ervaring opgedaan als VVE-coach
binnen de kinderopvang. Zij kijkt ernaar uit om
kennis te maken met de kindercentra in
Deventer.
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NETWERKBIJEENKOMSTEN
MANAGERS KINDERCENTRA
Alle bijeenkomsten zijn van 9.00 – 11.00 uur:
Dinsdag 21 september, Bij van Bruggen
Donderdag 27 januari, online
Dinsdag 29 maart, Bij van Bruggen
Dinsdag 23 juni, online

PEDAGOGISCH COACHES (VE)
Alle bijeenkomsten zijn van 9.00 – 11.00 uur:
Dinsdag 12 oktober, Bij van Bruggen
Dinsdag 2 november, online
Dinsdag 1 februari, Bij van Bruggen
Dinsdag 15 maart, online
Donderdag 12 mei, Bij van Bruggen
Dinsdag 28 juni, online

NIEUWS VANUIT DE STUURGROEP JONGE KIND & VVE
In de laatste bijeenkomsten van de Stuurgroep Jonge Kind & VVE is onder andere gesproken over de
inzet van de NPO-middelen door de scholen gericht op het jonge kind en de gemeentelijke
kindregelingen 2022, waaronder de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker VE, vanaf januari
2022. De gevolgen van de corona maatregelen op de ontwikkeling van met name de kansarme
kinderen is ook onderwerp van gesprek. Uit onderzoek komt het belang van vroegtijdige plaatsing
van kinderen met een VVE-toekenning naar voren. We nemen de VVE-afspraken (van toekenning t/m
plaatsing en aanbod) die we met elkaar gemaakt hebben onder de loep. Hoe werken de afspraken in
de praktijk? Hierover gaan we tijdens het netwerk managers kindercentra met elkaar in gesprek.
Het Convenant Jonge Kind & VVE loopt t/m 2022. De Stuurgroep is aan de slag met het beleidsplan
voor de periode 2023 - 2026. Input voor het beleidsplan is de rapportage van bureau Duwtje
‘Resultaten Nulmeting Convenant 2019-2022’ en de lezing van Cathy van Tuijl*. Een conceptversie
van het plan komt t.z.t. op de agenda van de netwerkbijeenkomsten.
*Heb je interesse in de lezing, de link naar de lezing is op te vragen bij loket@po-deventer.nl

AFNAME PEUTERTOETSEN NIET MEER VERPLICHT!
Eén van de afspraken uit het Convenant Jonge Kind en VVE 2019-2022 is dat bij peuters met een
VVE-toekenning rond het 3e en 4e jaar de Cito-peutertoetsen Taal en Rekenen worden afgenomen,
zodat de opbrengsten van VVE-beleid op stedelijk niveau in kaart gebracht kunnen worden. Deze
afspraak komt met ingang van schooljaar 2021-2022 te vervallen.
De aanleiding
Het afnemen van toetsen in de kleuterperiode is afgeschaft. Observatie-instrumenten worden
gebruikt om de ontwikkeling van de kleuters te volgen. Alle VVE-locaties en ook veel andere
kindercentra maken al gebruik van een kindvolgsysteem om de ontwikkeling van peuters te
volgen. In het Convenant dat vanaf 2023 wordt ingevoerd zullen dan ook nieuwe
resultaatafspraken worden opgenomen, die beter aansluiten bij de observatie-instrumenten.
Hoe nu verder?
We stellen voor dat de peuters waarbij de Cito Taal- en Rekentoets P1 (ronde 3e jaar) al is
afgenomen, in overleg met ouders en pm-ers, de toetsen P2 (rond het 4e jaar) nog worden
afgenomen. Ook deze resultaten zullen, net als voorgaande jaren, (anoniem) stedelijk verzameld
worden. Vervolgens bekijken we of er, op basis van de verzamelde gegevens, nog een stedelijke
rapportage over de opbrengsten gemaakt kan worden.
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We hebben met elkaar de afspraak dat als een peuter laag scoort op de toetsen (uitslag D/E) dat
de pedagogisch medewerker dan, in overleg met de ouders, contact opneemt met het loket van
Sine Limite. Nu dit meetmoment met de peutertoetsen wegvalt, benadrukken we het belang van
goed observeren en signaleren!
Mochten er zorgen of vragen zijn rondom de taal-spraakontwikkeling van peuters vanaf 2 jaar,
neem dan contact op met het loket of dien een PAC-aanvraagformulier Jonge Kind in.
https://www.sinelimite.nl/kinderopvang/professional-24/documenten?token=F2j4TMc205JpSjEbyl09iXvklqYgTwwu
Welke kindvolgsystemen worden gebruikt?
Dit najaar willen we in beeld brengen welke kindvolgsystemen gebruikt worden door de
kindercentra. Hierover nemen we contact op met de kindercentra.

ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR VOORSCHOOLS
Kindercentra krijgen steeds vaker te maken met jonge kinderen waarover vragen, zorgen en twijfels
zijn. Vanuit de netwerkbijeenkomsten komt het signaal dat het voor pedagogisch medewerkers niet
altijd duidelijk is, waar je nu terecht kunt met een vraag. In samenspraak met jeugdarts en
jeugdverpleegkundige GGD, een medewerker van Team Toegang Jeugd, enkele kindercentra en Sine
Limite is een poster met toelichting gemaakt. Deze poster wordt binnenkort verstuurd naar alle
kindercentra en is agendapunt op de komende netwerkbijeenkomsten voor pedagogisch coaches en
managers kindercentra.
OKE-FORMULIER VERNIEUWD
In Deventer gebruiken kinderopvanglocaties al jaren een overdrachtsformulier om te zorgen voor
een zorgvuldige overstap van peuters naar groep 1. Dit OKE-formulier is door een werkgroep met
intern begeleiders, pedagogisch coaches en Sine Limite vernieuwd. Vragen zijn aangepast en het
formulier bevat nu ook een deel dat door ouders ingevuld kan worden.
Dit is een bewuste keuze om het gewenste educatief partnerschap tussen ouders en
kinderopvangorganisaties en scholen te benadrukken: hoe meer informatie de leerkracht van groep
1 heeft over een kind, hoe beter hij kan aansluiten bij de behoeften van het kind. Bovendien kan het
OKE-formulier mét ouderdeel ook verder bijdragen aan een goede doorgaande lijn tussen
kinderopvang en school en kan de samenwerking inhoudelijk ondersteunen.
Om pedagogisch medewerkers te ondersteunen en te faciliteren bij het optimaal inzetten van het
OKE-formulier, ontwikkelen we een toolkit. Ideeën toetsen we in september en oktober bij managers
kinderopvangorganisaties en pedagogisch coaches en tijdens deze netwerkbijeenkomsten halen we
ook aanvullende wensen op. Bij het OKE-formulier is ook een informatiefolder voor ouders en een
informatiefolder voor pedagogisch medewerkers. Vanaf eind september staat het OKE-formulier op
de website van Sine Limite en worden papieren versies naar de locaties gestuurd.
WERKGROEP AFSTEMMING BSO EN ONDERWIJS
De werkgroep signaleert dat er in de afstemming en samenwerking tussen onderwijs en BSO nog veel
mooie kansen blijven liggen. Er zijn al verschillende ideeën geopperd hoe we de samenwerking
kunnen versterken en dit schooljaar gaan we ermee aan de slag! De werkgroep bestaat uit managers
BSO en intern begeleiders. We zijn nog op zoek naar een enthousiaste intern begeleider die onze
werkgroep wil komen versterken!
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WERKGROEP OUDERBETROKKENHEID
Vanuit de werkgroep ouderbetrokkenheid zijn we bezig met het oprichten van een ouderpanel, voor
meer informatie zie https://www.sinelimite.nl/ouders-2-4-jr

SCHOLINGSAANBOD T/M DECEMBER 2021
Voor de zomervakantie is het gezamenlijk scholingsaanbod gelanceerd. We zijn blij met alle
aanmeldingen. Voor de volgende Sinemiddagen of trainingen Jonge Kind in de komende periode zijn
er nog een aantal plekken vrij:
23 september | Training Kansrijke ontwikkeling voor het jonge kind
30 september | Training KIJK! De Basis
5 oktober

| Lezing Mark Mieras De spelende school

7 oktober

| Lezing Mark Mieras De spelende kinderopvang

13 oktober

| Basistraining VVE: Jij speelt de hoofdrol

15 november | Bewegend spelen en leren met peuters
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 vanaf dit schooljaar
vinden op onze website, via de homepage rechts bovenin de hoek.
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