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Workshop: Taalstimulering dat doe je samen met ouders 
 

parels   puzzels 
Ouders van “nieuwkomers” worden door     

         andere ouders onder de “hoede”  

         genomen 

De organisatie is er!   

          (a l le faci l i teiten zi jn aanwezig)  

Overdracht naar ouders:  kind aan het  

          eind van de dag zelf laten vertellen de  

          pedagogisch medewerker vult  eventueel   

          aan.  

App “klasbord”  :  ouders z ien beelden  

          van activiteiten en kinderen kunnen  

          erbi j  vertel len 

Samenwerking peuterspeelzaal  en TOV 

Digitale prentenboeken delen met  

         ouders.  Tips:  aansluitend bij   

         ontwikkel ing van het kind  

Info op website van groep 1 -2 over  

          prentenboek dat centraal staat  

Leerkracht z iet dat een ouder interesse  

          heeft voor een bepaald onderwerp. Ze  

          geeft t ips die passen bij  dat onderwerp.  

 

 

Hoe kun je tóch de ouders bereiken die  

         zelf  niet de Nederlandse taal  spreken.  

Hoe krijgen we een hogere  

         betrokkenheid bij  de groep ouders die  

         we wil len bereiken?  

Hoe ver moet je gaan in het  

         differentiëren en afstemmen? 

TIJD! 

Samenwerking ouders en taalimpuls .  

Te weinig: hoe kan ik ouders meer aan  

         het lezen en samen lezen kri jgen (+  

         praten over boeken)  

Wordt al le informatie die professionals   

         aan ouders geven/delen wel ontvangen?  

Hoe bereik je ouders die niet  

         willen/kunnen? “Taal  leren?,  Dat doen ze  

         wel op school!”  

Betrokkenheid bemoeili jkt  door:  

-  Werk,  druk leven van 
ouders/kinderen  

-  Beperkte opleiding/ontwikkel ing van 
ouders  

-  Verantwoordel i jkheid; ook bi j  ouders  
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Voordat kinderen starten vul len ze een  

          placemat met foto’s  van dingen die ze  

          leuk vinden,  over de familie etc .  

WELKOMSTOUDERS 

Laagdrempelig voor ouders! Bi jv.   

          b innenkomen om werkje te laten zien.  

Cursus VVE thuis met afstemming van  

          de thema’s in de klas.  Contact met  

          Ouder-Leerkracht -Kind.  

Beresl im. Digitaal  woordenschat-  

          programma. Contact met Ouder -  

          Leerkracht -Kind 

Uitnodigen van ouders (groep 1 -2) bij   

          aanbieden leskist met boek door de  

          b ibl iotheek 

Dulcie als spi l  b ij  TOV 

Taalimpuls  

Hoe krijg je de ouder enthousiast om  

         hun kind te ondersteunen bi jvoorbeeld  

         met een boekje?  

Ti jdgebrek professionals:  hoe kri jg ik de  

          info die er toe doet bij  de ouders van  

          de taalimpuls?  

Weinig t i jd  ouders.  

 


