
Flitsworkshop 1: Het stille kind 

Workshop over jonge kinderen die opvallend stil zijn in de groep.
In de kring wordt iedere dag het dagenliedje gezongen, 
B. beweegt haar lippen zonder geluid.
Met drie vingers laat hij de juf weten, dat er teveel kinderen in 
de huishoek zijn, 
er spelen nu vier kinderen…
Herkent u kinderen met bovenstaand gedrag? 
Kinderen die nauwelijks praten in de groep, die onopvallend spelen tussen 
de kinderen en daarbij weinig geluiden laten horen? 
Kinderen die wel graag iets willen zeggen, maar waarbij het zelfs niet lijkt te
lukken 
om hun naam te noemen in de kring? 
In deze workshop gaan we in op bovenstaande vragen, 
krijg je informatie over vroeg signalering van deze kinderen en 
krijg je handelingstips hoe je met deze stille kinderen in de groepssituatie 
kan omgaan. Na afloop van de workshop heb je informatie gekregen over
signalering 
van stille kinderen, de ondersteuningsbehoeftes van deze kinderen en wat je als
pedagogisch medewerker/leerkracht/gezinsbegeleider kan doen om deze
kinderen 
goed te begeleiden.
Deze workshop wordt gegeven voor Josje van Geel en Gerda Kaamsteeg,
werkzaam bij AED Leiden.

Wanneer en waar:1 februari 2022 van 19-21 uur, Elisabeth hof 17 in Leiderdorp

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 dit kader zullen er in 2022  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



In de regio Holland Rijnland zijn er veel instanties die kunnen
ondersteunen in begeleiding en diagnostiek bij het jonge kind. 
Soms duizelt het ouders en professionals....
Wie doet nu wat? Wie biedt brede diagnostiek en wie ook
behandeling? Voor welke kinderen en vragen zijn de verschillende
instanties? En hoe kom je daar? 

In deze flitsworkshop bieden we een carrousel aan waarin verschillende
instanties vertellen  wat ze kunnen betekenen en hoe de route naar hen
loopt. 
JES Rijnland, Cardea, Integrale Vroeghulp (IVH), Auris, het audiologisch
centrum en PPO regio Leiden zullen een korte presentatie houden. 
Wanneer en waar: 15 maart 2022 van 19-21 uur, Elisabeth hof 17 in
Leiderdorp 

Flitsworkshop 3: Meertaligheid 

In toenemende mate krijgen we in de kinderopvang en het onderwijs te
maken met meertalige kinderen. In onze regio groeit immers 1 op 3
kinderen op met meerdere talen. 
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? 
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 Onderwijsadvies als logopedist en specialist meertaligheid
en heeft in haar werk dagelijks te maken met meertalige kinderen en
ouders. 
Waar en wanneer: 12 april 2021 van 19-21, Elisabethhof 17 in Leiderdorp

Flitsworkshop 2:  Carrousel sociale kaart 


