Mei 2013

Nieuwsbrief “Ouders doen mee met VVE”
Tijdens de VVE-conferentie van 27 maart jl. in MFC de Malburcht is het stedelijk beleidsplan
“Ouders doen mee met VVE” gepresenteerd.
In het beleidsplan staat hoe de gemeente Arnhem en stichting PAS vorm willen geven aan
Ouderbetrokkenheid bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Uitvoering van Voor- en
Vroegschoolse Educatie is niet vrijblijvend en moet voldoen aan kwaliteitseisen (zie
kwaliteitshandboek VVE).

Er zijn in Arnhem op diverse scholen en VVE locaties al veel ontwikkelingen met betrekking tot
ouderbetrokkenheid en er zijn al veel positieve ervaringen opgedaan. Andere scholen en locaties staan
klaar om aan de slag te gaan.
Om iedereen goed op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en van de juiste informatie te
voorzien zal deze nieuwsbrief in de toekomst vaker verschijnen.
Het eerste deel van deze nieuwsbrief gaat kort in op het beleidsplan “Ouders doen mee met VVE”.
Dit beleidsplan is als bijlage meegezonden, samen met een handreiking van Sardes over
ouderbetrokkenheid voor VVE instellingen “Samen Sterk”.
Verder staat in deze nieuwsbrief belangrijke informatie over de deskundigheidsbevordering voor de
leidsters en leerkrachten t.b.v. de oudercursussen.

Voorstellen:
Graag wil ik, Willy Gerritsen, me voorstellen als de nieuwe medewerker ouderbetrokkenheid VVE
van stichting PAS.
Op 2 april jl. ben ik gestart in deze functie en ik heb al diverse locaties bezocht en met veel partners
kennis gemaakt. Ik zal onder leiding van Annette Mullink (Stedelijk coördinator VVE) de
uitvoeringsregie en coördinatie ouderbetrokkenheid op me nemen. Ik hoop samen met u
ouderbetrokkenheid een belangrijke plek te kunnen geven.
Voor vragen met betrekking tot ouderbetrokkenheid VVE kunt u direct contact met mij opnemen.
w.gerritsen@stichtingpas.nl
tel: 026-353 18 82
M: 06-104 620 86

Beleidsplan en uitvoeringsplan Ouders doen mee met VVE:
De gemeente Arnhem heeft de ambitie om het maximaal
leerrendement te halen uit kinderen en bij te dragen aan hun brede
ontwikkeling. Vanuit de overtuiging dat actieve betrokkenheid van
ouders één van de belangrijkste factoren is in schoolsucces van
kinderen wil zij de ouderbetrokkenheid meer stimuleren en gestalte
geven. In samenwerking met de gemeente Arnhem, schoolbesturen
Delta, Fluvius en de Basis en de VVE instellingen Rijnstad, SPA,
SKAR en stichting PAS is het beleidsplan tot stand gekomen.

Educatief partnerschap:
De gemeente Arnhem verwacht dat scholen en instellingen voor voorschoolse educatie een educatief
partnerschap aangaan met ouders.
Educatief partnerschap is per definitie wederzijds. Dat vraagt voor de meeste scholen om een
cultuurverandering. Het educatief partnerschap is het proces waarin betrokkenen (ouders, leidsters,
leerkrachten en directie) elkaar wederzijds ondersteunen en waarin ze hun bijdrage zoveel mogelijk
afstemmen, met als doel het leren, de motivatie, en de ontwikkeling van leerlingen te bevorderen.
Voor de diverse scholen en locaties betekent dit o.a. het volgende:
Per locatie zal er een plan van aanpak / beleidsplan inclusief jaarkalender oudercontacten
ontwikkeld moeten worden (en een ouderbeleidsplan met het MT VVE dat daarbij aansluit;
afstemmen doorgaande lijn binnen de brede school)

<

Stichting Actief Ouderschap is gevraagd om locaties (indien gewenst) te begeleiden bij het opstellen van
het beleidsplan. Er zijn voor de VVE-locaties in Arnhem geen kosten aan verbonden. Locaties kunnen
hiervoor contact opnemen met stichting PAS.
Ook kunnen zij direct informatie vragen bij claartjevaneijden@actiefouderschap.nl tel: 06-31750711
(zie bijlage Actief Ouderschap).
<
<

<

We vragen de VVE-locaties om een contactpersoon ouderbetrokkenheid VVE aan te wijzen.
Iedere VVE-locatie voert het basisarrangement uit met ouderbijeenkomsten volgens Logo 3000.
Andere ondersteunende activiteiten zoals een warme overdracht, intake en kennismaking,
ouderbrieven, etc. vallen hier ook onder. Per locatie is er eenmalig een opstartvergoeding
beschikbaar om nieuwe activiteiten te ontwikkelen; b.v. voor de aanschaf van materiaal of
inventaris ouderkamer.
VVE-locaties organiseren bijeenkomsten voor ouders om betrokkenheid bij de groep van het
kind te vergroten en ouders te stimuleren tot ontwikkelingstimulerende activiteiten thuis. De
aard, vorm en frequentie van deze bijeenkomsten worden bepaald door de mogelijkheden van de
ouders van de school/instelling. Er kunnen twee type ouderprogramma’s worden aangeboden:
Variant A: ouder-kind workshops (5 à 10 bijeenkomsten per jaar)
Variant B: voor locaties > 30% doelgroepkinderen VVE, een wekelijkse oudercursus Logo 3000
voor weinig taalvaardige ouders (Nederlandse taal).

De ouderprogramma’s:
De gemeente Arnhem heeft budget beschikbaar gesteld om deze ouderprogramma’s uit te kunnen
voeren. De locatie maakt zelf een keus wie deze ouderprogramma’s uitvoert.
<
De uitvoering kan door een VVE leidster/leerkracht met aanvullende scholing op het gebied van
educatief partnerschap worden ingevuld.
<
De uitvoering kan op dit moment ook extern ingehuurd worden bij ROC Rijn IJssel en stichting
Rijnstad.
Voorwaarde is wel dat de cursusbegeleiders voldoen aan het competentieprofiel (zie beleidsplan) en
deelnemen aan de training.

Om over het budget voor de ouderprogramma’s te kunnen beschikken zal men per locatie een
beleidsplan ouderbetrokkenheid VVE met daarin opgenomen een activiteitenkalender en planning
voor de oudercursus moeten kunnen overhandigen. Toetsing van het plan vindt plaats door de
projectmedewerker ouderbetrokkenheid. Aanvragen in overleg met de projectmedewerker. Het is
wenselijk dat er een contactpersoon ouderbetrokkenheid is aangewezen.
Indien men er voor kiest de ouderprogramma’s zelf uit te voeren, zal er een aanvraag moeten worden
ingediend bij stichting PAS.
Hiervoor is een standaard aanvraagformulier beschikbaar, op te vragen bij stichting PAS .
Indien men er voor kiest de uitvoering van de arrangementen bij ROC Rijn IJssel of Rijnstad onder te
brengen kunt u dit ook aanvragen bij stichting PAS. Het ROC Rijn IJssel of Rijnstad zal dan een offerte
indienen bij stichting PAS. Over de uitvoering maakt u rechtstreeks afspraken met ROC of Rijnstad.

Deskundigheidsbevordering:
(Voor)scholen die er voor kiezen om de ouderarrangementen zelf uit te voeren kunnen bij de opzet
van het aanbod en deskundigheidsbevordering voor leidsters en leerkrachten ondersteuning krijgen.
De cursusbegeleiders volgen een training: Taal en ouderbetrokkenheid.
De training “Taal en ouderbetrokkenheid” voor aankomend schooljaar is gepland op:
Woensdag 4 september de hele dag
Woensdag 11 september in de middag
In januari wordt de training nog een keer aangeboden voor de locaties die in het tweede deel van het
schooljaar starten (meer informatie over programma en locatie volgt).

Belangrijk bij start in september schooljaar 2013-2014:
We streven er naar dat vanaf of in de loop van schooljaar 2013-2014 uitvoering wordt gegeven aan
VVE-ouderbetrokkenheid zoals beschreven staat in het plan Ouders doen mee met VVE.
Wanneer u in het nieuwe schooljaar snel wilt starten, neem dan voor 14 juni contact op:
w.gerritsen@stichtingpas.nl

tel: 026 353 18 82

Aanvragen die daarna binnen komen zal ik zo snel mogelijk na de zomervakantie oppakken.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen voor een oriënterende en informatieve afspraak.

Ik hoop u zo voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben en zie uit naar een positieve stimulerende
samenwerking.

