Cursusaanbod voor ouders van Stichting Scala

Heeft u een kind in de groep met een achterstand in de taalontwikkeling?
Dan hebben wij, team Voor- en vroegschoolse educatie (VVE), een mooi aanbod voor u!
Wij geven cursussen voor ouders van jonge kinderen (3 t/m 6 jaar) met een achterstand in de taalontwikkeling.
Vaak is verbetering te bewerkstelligen door ouders te instrueren effectief met hun kind bezig te zijn.
Wij bieden onderstaande trajecten aan:
Cursus VVE Thuis
Het programma VVE Thuis wil de onderwijskansen van kinderen vergroten door:
- het bevorderen van hun taalontwikkeling, denkontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling;
- het bevorderen van een ondersteunend en stimulerend gezinsklimaat
Ouders gaan thuis met hun kind activiteiten doen die aansluiten bij de thema’s op school. Hierdoor komen
woorden, begrippen en andere leerinhouden ook thuis aan de orde en ouders leren hun kind te ondersteunen
en te stimuleren. Ouders ontvangen themaboekjes, een spelbord, prentenboeken en een materialendoos.
Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten worden de themaboekjes besproken en de activiteiten toegelicht.
Van de ouders wordt verwacht dat ze enige kennis van de Nederlandse taal hebben.
Bereslim
Bereslim is een digitaal woordenschatprogramma met digitale prentenboeken en educatieve games die
aansluiten op het lesmateriaal in de voor- en vroegschoolse leeftijd. Bereslim stimuleert in hoge mate de
woordenschat en het taalbegrip van het kind. Het geeft een verdubbeling van het aantal nieuw geleerde
woorden per dag en sluit aan bij de belevingswereld van het jonge kind. Ouders kunnen een individueel traject
volgen. De ouder krijgt een eenmalige instructie op ons kantoor op de Duinsprong en vervolgens een inlogcode
om thuis met hun kind aan de slag te gaan, uiteraard moeten ze in bezit zijn van een mailadres.
Team VVE begeleidt de ouder via de mail.
Opstap
Opstap is een ouderprogramma voor laagopgeleide allochtone ouders met kant en klare lespakketjes. Ouders
krijgen 1 keer per maand persoonlijke uitleg over de themaboekjes op ons kantoor. Het programma heeft een
gestructureerd aanbod van ontwikkelingsstimulerende activiteiten die ouders thuis met hun kleuter uitvoeren.
Ouder-kind interactie staat hierbij voorop. Ouders ontvangen hierbij alle benodigde materialen zoals
prentenboeken en een materialendoos.
Aanmelding
De individuele trajecten van Bereslim en Opstap starten op diverse momenten in schooljaar 2015-2016.
De nieuwe cursus VVE Thuis start in januari 2016 in Drunen en Vlijmen.
Alle trajecten worden begeleid door team VVE. Alle deelnemende ouders zijn verplicht om een overeenkomst
te ondertekenen. U kunt, na toestemming van de ouders, aanmelden via vve@scalascholen.nl
Vermeld hierbij:- de naam van de ouder (en kind) en alle adresgegevens
- mailadres
- leeftijd kind en de groep
- uw hulpvraag
Wij nemen vervolgens contact op met de ouder en houden u op de hoogte.
Met vriendelijke groet, team VVE (Angelique en Antoinette) Stichting Scala

