
(Samen-)werken aan taal 
Inspiratiebijeenkomst
31 januari 2023

  Met wie?  Directeuren, intern begeleiders, leerkrachten, kansencoaches uit het 
   netwerk Kansen4Kinderen - Scholen in Drenthe en Hardenberg - maximaal
   vier aanmeldingen per school.
   Thema?  Samenwerken met ouders en het samen met ouders
	 	 	 stimuleren	van	de	taalontwikkeling	van	leerlingen.		 	 	
   Programma Met bijdragen van o.a: 
   Keynote ‘Hand in hand voor meer taal en kansen’ 
	 	 	 Martine	van	der	Pluijm	-	Hogeschool	Rotterdam
   Deelsessie ‘De zeven stappen van Thuis in Taal’
   David	Kranenburg	-	Actief	ouderschap	
	 	 	 Deelsessie	‘Visieontwikkeling	in	de	praktijk	van	de	school
   Anne	Bos	-	Actief	Ouderschap	
   Deelsessie ‘Taalontwikkeling thuis’
   Senem	Tekin/Myrthe	Stuit	(Hogeschool	Rotterdam)
	 	 	 Deelsessie	‘Inspirerende	ouder-kindactiviteiten’
   Nicoletta	VandePutte	-	Coordinator	Kind	&	Preventie	Brussel
	Waarvoor?			 Het	realiseren	van	eerlijke	kansen	voor	alle	leerlingen
   Inspiratie	om	het	thema	samenwerken	met	ouders	weer	een	stap
   verder te brengen in de school en in het netwerk.    
			Tijd?	  10.30 Inloop
   10.45 Start programma
   14.30 Einde programma
			Inclusief  Netwerklunch
   



Programma

(Samen-)werken aan taal
10.30  Inloop en ontvangst

10.45  Start programma

11.00  Kansen4Kinderen 
  
11.30  Keynote ‘Hand in hand voor meer taal en kansen’
  Taal begint thuis. Er zijn echter grote verschillen tussen de taal die kinderen van  
  huis uit meekrijgen. Kinderen van ouders met minder opleiding en hulpbronnen  
  zijn vaak in het nadeel in vergelijking tot hun leeftijdgenoten met hoger 
  opgeleide ouders. Dit kan leiden tot kansenongelijkheid. Tijdens deze bijdrage  
  vertelt Martine over hoe zij als onderzoeker samen met leraren van jonge 
  kinderen op zoek is gegaan naar hoe leerkrachten met hun taalonderwijs beter  
  in kunnen spelen op de verschillen tussen kinderen en hun taalomgeving thuis.  
  Ook vertel zij over het resultaat: een aanpak die leraren helpt om met ouders  
  hand in hand te werken aan de ondersteuning van de taalontwikkeling van hun  
  kinderen, genaamd Thuis in Taal. Hierbij is het steeds de vraag: hoe kunnen   
  leraren juist aansluiten bij de kinderen en ouders die te maken hebben met de  
  meeste kansenongelijkheid? 
 
  Martine van der Pluijm is pedagoog. Zij is als postdoc onderzoeker verbonden  
  aan het Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam. Zij 
  promoveerde in 2020 op een onderzoek naar de vraag hoe leraren kunnen   
  samenwerken met alle ouders aan de taalontwikkeling van hun jonge kinderen.  
  Op dit moment werkt ze aan nieuw onderzoek dat voortbouwt op haar 
  promotieonderzoek met als doel om een handreiking te ontwikkelen voor 
  professionals om de interactie tussen ouders en kinderen ook in de thuissituatie  
  te ondersteunen. Ook is Martine docent bij verschillende bachelor- en 
  masteropleidingen van Hogeschool Rotterdam.

12.20		 Korte	presentatie	deelsessies	+	keuze	deelsessies



Deelsessies

(Samen-)werken aan taal
12.30  Netwerklunch 

13.00		 Deelsessies	ronde	1	(zie	beschrijving	hierna)

13.45		 Deelsessies	ronde	2	(zie	beschrijving	hierna)

	 	 Deelsessie		 De	zeven	stappen	in	gesprek	–	David	Kranenburg  
  Beschrijving wordt opgenomen per 19 december. 

	 	 Deelsessie		 Visieontwikkeling	in	de	praktijk	van	de	school	–	Anne	Bos
  Beschrijving wordt opgenomen per 19 december. 

	 	 Deelsessie		 Taalontwikkeling	thuis	–	Senem	Tekin/Myrthe	Stuit
  Beschrijving wordt opgenomen per 19 december. 

	 	 Deelsessie	 Interactieve	ouder-kindactiviteiten	-	Nicoletta	Vandeputte
  Beschrijving wordt opgenomen per 19 december. 

14.25		 Gezamenlijke	afsluiting




