Uitnodiging
Werkconferentie Aanpak Taal: Ouders en Kind samen (in VVE/PO)
16 juni 2014, 11:00 - 18:00 uur (met netwerkborrel)
New Babylon Meeting Center, Den Haag (naast DH CS)
Doelgroep: Gemeenten, Scholen, Kinderopvang en Peuterspeelzalen
Zoekt u als school, gemeente, kinderopvang of peuterspeelzaal naar mogelijkheden om laagopgeleide
(migranten)ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind?
Wilt u weten hoe u dat kunt doen door gelijktijdig aandacht te besteden aan het educatieve thuismilieu, de
taalontwikkeling van het kind en de taalvaardigheid van de ouders?
Heeft u in de praktijk te maken met meertalige kinderen en ouders en wilt u tips hoe u ouders en kinderen
hierbij het beste kunt ondersteunen?

Kom dan naar de werkconferentie Aanpak Taal:
Ouders en Kind samen (in VVE/PO)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Integratie en Samenleving, organiseert samen
met het ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling) en de PO-Raad (Primair Onderwijs) deze werkconferentie.
Als school, gemeente, kinderopvang en peuterspeelzaal krijgt u concrete kennis en handvatten aangereikt om
aan de slag te kunnen met een aanpak Taal die is gericht op ouders en kind samen.
Aanleiding
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien, is het belangrijk dat zij op een zo vroeg
mogelijke leeftijd worden uitgedaagd om de Nederlandse taal te leren en het beste uit zichzelf te halen. De
taalontwikkeling van jonge kinderen speelt een cruciale rol in hun kansen in het onderwijs en (op latere leeftijd)
op de arbeidsmarkt. Juist kinderen van laagtaalvaardige (migranten)ouders zijn gebaat bij een taalrijke
omgeving (thuis en op school) waarin gewerkt wordt vanuit een educatief partnerschap tussen de ouders en de
school/kinderopvang/peuterspeelzaal. Om deze reden werken steeds meer scholen, kinderopvang en
peuterspeelzalen gelijktijdig aan de taalvaardigheid van kinderen, de taalvaardigheid van de ouders en
versterking van het educatieve thuismilieu.

Inhoud conferentie
•
•
•

Op de werkconferentie worden succesfactoren voor een aanpak Taal voor ouders en kind samen
gepresenteerd en delen o.a. gemeenten en scholen hun ervaringen met de implementatie van een
dergelijke aanpak in de VVE of primair onderwijs.
In het Werkatelier kunt u direct zelf aan de slag, eventueel met uw samenwerkingspartners in uw
gemeente, om een 1e stap te zetten richting een aanpak Taal voor ouders en kind samen en waarbij u
kunt starten om hierover gezamenlijk afspraken te maken.
De informatiesessie over “Meertaligheid" biedt inzicht in hoe u als organisatie hiermee om kunt gaan en
hoe u ouders/kinderen hierin het beste kan ondersteunen.

Aanmelden
U kunt zich online aanmelden voor de conferentie en de sessies via een digitaal inschrijfformulier: Klik hier
Aanmelding is ‘verplicht’ en kan tot uiterlijk donderdag 12 juni. In de bijlagen treft u de informatie over de
inhoud van de informatie sessies, de 5 methodieken/ouderprogramma’s bij VVE en de routebeschrijving naar
New Babylon Meeting Center. Voor informatie over het Expertisecentrum TOP: klik hier

Programma
11.00 - 11.30

Inloop met koffie/thee en Kennis- en Methodiekenmarkt

11.30 - 11.35

Welkom door dagvoorzitter Jack van den Kieboom

11.35 - 11.40

Opening door Afke van Rijn (directeur Integratie en Samenleving, SZW)

11.40 - 12.00

Lezing VVE expert Hans Cohen de Lara (Sardes)

12.00 - 12.10

Presentatie Gea Spaans (PO Raad) inzake succesfactoren Ei van Columbus

12.10 - 12.20

Presentatie Jacqueline de Maa (ITTA): Expertisecentrum TOP

12.20 - 12.30

Kick-off door Marja van Bijsterveldt (voorzitter stichting Lezen en Schrijven)

12.30 - 13.30

Lunch met gelegenheid om de Kennis- en Methodiekenmarkt te bezoeken

13.30 - 14.30

Ronde I Informatie sessies

14.30 - 15.00

Pauze

15.00 - 16.00

Ronde II Informatie sessies

16.00 - 16.15

Plenair: terugkoppeling dagvoorzitter

16.15 - 16.30

Afsluiting door Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

16.30 - 16.45

Slotwoord dagvoorzitter

16.45 - 18.00

Netwerkborrel en mogelijkheid voor een laatste bezoek aan de Kennis- en
Methodiekenmarkt

Voor vragen over de werkconferentie kunt u een email naar ons sturen (zie contact).
Wij zien u en uw samenwerkingspartners graag op 16 juni aanstaande.

Contact:

Werkconferentieaanpaktaal@minszw.nl

