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1. Jouw oefenkans

Titel

Spelenderwijs taal stimuleren

Organisatie

VZW Jong

Wat

Nederlands oefenen tijdens ouder-kind
moment

Voor wie

Deelnemers aan het ouder-kind moment

Taalniveau

Waar

Kinderwerking vzw JONG
– ouder-kind moment

Wanneer

1x/maand

Begeleider(s)

Winny De Prycker
Sarah Van der Stappen

Kostprijs
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2. Het profiel van jouw oefenkans
2.1. Bepaal de missie van jouw organisatie
1. Wie zijn wij: wat is er typisch aan ons?

Deelwerking VZW JONG
Kinderwerking Ledeberg
vzwJONG QUOTE:
EEN THUIS DIE VERSTERKT
AANGEVUURD DOOR GASTEN.
VOLUIT PLEZIER,
VECHTEND VOOR KANSEN

2. Waarvoor doen we dat: wat is onze

belangrijkste doelstelling?

https://www.vzwjong.be/over-ons/waar-staanwe-voor + onze vzw JONG kinderwerking
Ledeberg biedt vrijetijdsaanbod voor kinderen
van 6-12jaar – zie website www.vzwjong.be
1x per maand organiseren we er een ouder/kind
moment met Taalfocus voor de ouders

3. Welke waarden vinden we belangrijk

Respect, samenwerking, onderlinge dialoog,
openheid, sociale cohesie
Empowerend –diversiteit – Vertrouwen - op
maat – samen sterk – diversiteit - menselijkheid
– proactief/progressief en dynamisch gelijkwaardigheid
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2.2. Bepaal de visie op jullie oefenkans
1. Wat willen we concreet bereiken?

-

Ouders kunnen NL oefenen

-

Praten over schooltaal

-

opvoedingsondersteuning

-

ouderbetrokkenheid verhogen

2. Welke veranderingen zijn daarvoor nodig?

3. Hoe kan onze oefenkans die veranderingen

Tijd blijven vrijmaken om naast ons
aanbod voor de kinderen ook een
ouder/kind moment te blijven
organiseren
-

Ouders worden er weerbaarder gemaakt
- wisselen met elkaar ervaringen en tips
uit= versterken elkaar onderling (vinden
antwoord op opvoedingsvragen)

-

Ouders worden met spelmethodes
uitgedaagd om Nederlands te
spreken/oefenen (spreekdurf
stimuleren)

-

Ultieme doel: kinderen worden versterkt
– kansen vergroot!

-

Deze oefenplek is er om Nederlands
informeel te oefenen, Het is voor
iedereen duidelijk wanneer er wordt
geoefend, dus wanneer we alleen
Nederlands spreken en wanneer niet.

-

Er wordt niet vertaald, wanneer er
iemand iets niet begrepen heeft
proberen we de opdracht te hertalen of
de groep te betrekken om het anders uit
te leggen… en/of de googlemens te
raadplegen!

-

Last but not least’ willen we dat iedereen
aan bod kan komen

-

De ouders kiezen zelf om deel te nemen,
in alle rust, terwijl de kinderen spelen in
een aparte ruimte.

-

Het is géén taalles

ondersteunen?

4. Waar gaan we ons op toespitsen: wat gaan we

doen?

5. Wat gaan we niet doen?

.

Maak van jouw activiteit een oefenkans I 16 mei 2019 I

7

2.3. Doe de zelftest
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2.4. Selecteer activiteiten
TAALFOCUS
Focussen op taal – creatief omgaan met taal –spelend leren – doen met taal
• De reiskoffer
• De voelzak
• Meer voorbeelden vind je hier
AUTHENTICITEIT
Spreken over • Ijsbreker - verkiezingen
• De eerste schooldag
MAATSCHAPPELIJKE DOELEN
Samenzijn – ontmoeten en ervaren – spreken over
• Spinnenweb
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3. Organiseer jouw oefenkans
3.1. Stel een kernteam samen
(Een) vertegenwoordiger(s) van de organisatie
waar je oefenkans ingebed is
De begeleiders van je oefenkans

1. Gebiedscoördinator –Winny De Prycker

1. Winny De Prycker
2. Sarah Van der Stappen

Optie: Enkele deelnemers van je oefenkans

1. alle betrokken ouders worden regelmatig
bevraagd mbt de verwachting van het ouder/kind
moment – samen vinden we inspiratie in wat we
plannen op een volgende ontmoeting
2. team KW en Gebiedscoördinator geven vorm
aan het aanbod

De organisatie
Hoe vaak komt de kerngroep samen?

Maandelijks afstemming ikv aanbod

Welke taken neemt de kerngroep op + wie is de
trekker?

1. beroepskrachten kinderwerking
2. Gebiedscoördinator
3.
…

Hoe gebeurt de communicatie?

-Via maandelijkse folder kinderwerking
– ouders krijgen 1 dag vooraf een telefonische
reminder + vast moment (meestal) laatste vrijdag
van de maand
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3.2. Werf en motiveer deelnemers
3.2.1. Jouw doelgroep: bepaal de doelgroep van jouw oefenkans.
Anderstalige en native speakers
Verschillende taalniveaus
Al deze mensen zijn ouders/grootouders – opvoeders van de kinderen die naar onze vzwJONG
kinderwerking komen op woensdag/donderdag/vrijdag en zaterdagen en tijdens de vakantie en
speelpleinwerking!

3.2.2. Werving: hoe vinden deelnemers de weg naar jouw

oefenkans?
De deelnemers zijn ouders/opvoeders waarvan de kinderen regelmatig naar de kinderwerking
komen. Alle gezinnen waarvan de kinderen lid zijn van de Kinderwerking zijn welkom op ons
maandelijks ouder/kind moment.

3.2.3. Motiveer de deelnemers
We zorgen voor een warm onthaal en een vaste structuur:
> We starten steeds om 16u
>

Trage inloop met drankje + ijsbreker / kennismaking

> Om 16u45 starten we met de woordenboom - ABCmuur
> Ouders kunnen in alle rust in de oefensessie stappen want
voor de kinderen voorzien we in ander lokaal leuke speelprikkels
> Om 17u30 staat de eigenlijke oefenkans op het programma
> We voorzien nog een knabbel en sluiten steeds om 19u af
.
Onderwerpen:
We verzamelen thema’s die spontaan aan bod komen om er op één van de volgende oefensessies
mee aan de slag te gaan. Deze thema’s zijn al dan niet tijdsgebonden (bv terug naar school, …) We
gaan in op vragen van de doelgroep, anticiperen op wat leeft…
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4. Evalueer en stuur bij
4.1. Evaluatie van de organisatie van jouw oefenkans
We vinden het belangrijk dat de evaluatie grondig gebeurt, samen met de doelgroep doch ook
achteraf met het kernteam
Na elke activiteit wordt er aan de hand van een vooropgestelde vragenlijst (zie onder) geëvalueerd.
Bevindingen worden meegenomen om de volgende activiteit bij te sturen.

Voorbereiding en evaluatie activiteiten
Ouder/kind moment vzw JONG Kinderwerking Jeugdpunt Ledeberg:

Datum:
oefenkansen

Activiteit: Ouder-kindmoment, Nederlandse

Leeftijden: 0-99 jaar

Locatie: JeugdPunt

Begeleiders:

VOORBEREIDING
1.
Doelstelling van de activiteit? Wat willen we de kinderen leren? Verwachting van de ouders? Waar willen
we aan werken? Geef ook concreet aan wat jullie willen bereiken.
2.

Hoe gaan jullie dit aanpakken? Welke methodische stappen worden ondernomen? Welke opbouw
gebruiken jullie? Hoe worden de ervaringen van de kinderen ingebracht? Zijn er zaken waar jullie
specifiek rekening moeten mee houden?

3.

Concrete opbouw van de activiteit (onthaal, start, inkleding, verloop, tijdsindeling en afsluiter)?
Wat?

4.

Specifieke afspraken? Naar de kinderen? Tussen begeleiders? Naar ouders

5.

Regenprogramma

6.

Materialen die nodig zijn voor de activiteit?
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EVALUTIE
Aantal kinderen:

en aantal ouders:

1.

Hoe is de activiteit verlopen? (Planning gevolgd? Afwijkingen?)

2.

Was de activiteit op maat van de doelgroep? (leeftijd, leefwereld, inkleding,…?)!

3.

Hoe heeft de doelgroep de activiteit ervaren? (opmerkingen, uitspraken,…?)

4.

Hoe heeft de begeleiding de activiteit ervaren?
.
Zijn de doelstellingen gehaald? Wat wel, wat niet?

5.
6.

Hoe was de samenwerking? (Heeft iedereen zijn taken uitgevoerd? Was er voldoende
communicatie?,…)

7.

Verbeterpunten.

8.

Andere opmerkingen (groep, individueel, plaats, tijd, materiaal, …?)

.
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