
Het versterken van de zorg en het onderwijs aan jonge kinderen is
bij het samenwerkingsverband PPO- regio Leiden en de
gemeenten Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem,
Zoeterwoude, Voorschoten en Wassenaar een belangrijk
speerpunt. Professionals werkzaam met het jonge kind (o.a.
pedagogisch medewerkers, kleuterleerkrachten) spelen hierin
een belangrijke rol.

In het voorjaar van 2023 zullen  drie flitsworkshops georganiseerd
worden voor professionals die met jonge kinderen (2-6 jaar)
werken. Het doel van deze bijeenkomsten is informatie en
handvatten geven om direct mee aan de slag te gaan.  De kosten
per flitsbijeenkomst bedragen € 20,- per persoon.
 U kunt zich opgeven op de website van PPO- regio Leiden via de
zoekterm flitsbijeenkomsten jonge kind.(www.pporegioleiden.nl) 

Flitsbijeenkomsten
Het jonge kind

(2-6 jaar)

Flitsbijeenkomst 1:  ‘In gesprek met ouders’
22 februari 2023 locatie Campus Cardea Leiderdorp 19:00-21:00 uur

 
In gesprek zijn met ouders is een dagelijks onderdeel van het werken met

kinderen. Het in gesprek gaan met ouders kan soms een uitdaging zijn. Met de
ene ouder gaat dit helemaal vanzelf, met de andere loopt het soms veel minder

soepel. Hoe komt dat toch en wat kan je ermee?  
En waarom is het eigenlijk zo belangrijk?  

Jullie spelen een belangrijke rol in het leven van het kind, jullie zien veel en zijn
een belangrijk onderdeel bij vroeg signalering! 

Dit kan je niet alleen en hier heb je ouders voor nodig, hoe kan je dit samen
doen en zorg je dat dit samen blijft? 

In deze flitsbijeenkomst gaan we aan de slag met leuke oefeningen om je aan het
denken te zetten en inspiratie te geven. 

Mocht je daarna meer willen weten, kunnen we wat vertellen over de training die
Cardea in samenwerking met de gemeente Leiden heeft ontwikkeld en in maart zal

starten.
 
 



    Flitsbijeenkomst 3: 'Prikkelverwerking bij jonge kinderen'
7 juni 2023 locatie Huis van het onderwijs Leiderdorp

19:00-21:00 uur
 

Je kent ze wel; kinderen die altijd op hun stoel wiebelen of er eigenlijk nog
nauwelijks op kunnen blijven zitten. Het kind dat steeds struikelt of het kind dat

juist wel erg rustig is.
Wanneer valt dit zo op dat er mogelijk sprake kan zijn van

prikkelverwerkingsproblematiek?  
Hoe kan je prikkelverwerkingsproblematiek signaleren en wat kan je doen om

een kind hierbij te helpen? 
In deze bijeenkomst krijg je inzicht in de prikkelverwerking van het jonge kind

en wat je kan doen om een kind met prikkelverwerkingsproblematiek te
ondersteunen in de groep.

Deze bijeenkomst wordt verzorgd door de AED in samenwerking met PPO regio
Leiden. 

                   

       Flitsbijeenkomst 2:  'Een meertalig kind op de groep’
      6 april 2023 locatie Huis van het onderwijs Leiderdorp

19:00-21:00 uur
 

Eén, twee of drie talen in je omgeving? Voor steeds meer  kinderen in onze
regio is dat geen uitzondering meer, zij groeien meertalig op. In de

kinderopvang en het onderwijs krijgen we dus in toenemende mate te maken
met meertalige kinderen én hun ouders. De komst van een meertalig kind in

de groep roept soms vragen op. 
Wat mag ik verwachten van de ontwikkeling van het Nederlands? 

Wanneer moet ik mij zorgen gaan maken over de taalontwikkeling?
Welke vragen stel ik aan meertalige ouders bij een intakegesprek om een zo
goed mogelijk beeld te krijgen van de talen die het kind begrijpt en spreekt? 
Welk taalaanbod is passend in de verschillende fasen van taalontwikkeling? 
Hoe besteed ik aandacht aan  de verschillende talen en culturen in de groep? 

 
Tijdens deze workshop praten we jullie bij over actuele ontwikkeling op het
gebied van meertaligheid en geven we antwoord op bovenstaande vragen

aan de hand van praktijkvoorbeelden. Uiteraard is er gelegenheid voor jullie
vragen over dit onderwerp. 

 
Deze workshop wordt verzorgd door Marga van Mil-Leijtens. Zij is werkzaam

bij 1801 jeugd&onderwijsadvies  als logopedist en specialist meertaligheid en
heeft in haar werk dagelijks te maken met meertalige kinderen en ouders.  

Voor vragen over de flitsbijeenkomsten Het jonge kind kunt u mailen naar
joandool@pporegioleiden.nl


