Kleutertaal

Congres

Als de taalontwikkeling van jouw kleuters achterblijft, vergroot dit de kans op leerproblemen en sociaal-emotionele
problemen in de opvolgende leerjaren. Hoe signaleer je mogelijke leesproblemen bij kleuters? En wat is het belang
van woordenschat voor de sociaal emotionele ontwikkeling?

Verbeter de taalvaardigheid van de kleuters in jouw groep!
Tijdens dit congres komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
Welke begeleiding bied je risicokleuters met een zwakke taalontwikkeling?
Hoe richt je een rijke en betekenisvolle lees- en schrijfomgeving in?
Hoe zorg je dat begrijpend luisteren meer is dan interactief voorlezen?

Je ontvangt bij deelname gratis het boek 'Taalontwikkelingsstoornissen bij het jonge kind (0-8 jaar)' van
Bernadette Sanders.

Voor wie
Deze bijeenkomst is speciaal ontwikkeld voor:
Leerkrachten groep 1 en 2
Intern begeleiders
Remedial teachers
Onderbouwcoördinatoren
Taalcoördinatoren
Onderwijsassistenten

uit het primair onderwijs.

Programma

9:00
Ontvangst met kof e, thee en uitreiking congresmap
9:30
Opening en inleiding door dagvoorzitter
Myrthe Meurders, communicatiespecialist, trainer en dagvoorzitter
9:45
Protocol preventie leesproblemen groep 1 en 2
Martine Gijsel, senior onderzoeker Expertisecentrum Nederlands
Hoe signaleer je mogelijke leesproblemen bij kleuters?
Welke begeleiding bied je risicokleuters?
Hoe zorg je voor een breed taalaanbod in je kleuterklas?

10:45
Kof e- en theepauze
11:00
Begrijpend luisteren
Eveline Bogers, onderwijsadviseur bij Edux
Prentenboeken en informatieve boeken ondersteunend inzetten bij begrijpend luisteren
Hoe zorg je dat begrijpend luisteren meer is dan alleen interactief voorlezen?
Welke coöperatieve werkvormen stimuleren denkvaardigheden bij begrijpend luisteren?
Waarop let je extra bij leerlingen met een taalachterstand?

12:00
Verzorgde lunch
13:00
Woordenschat
Annoek Snip, klinisch jeugdpsycholoog en leerkracht/trainer bij de WonderWoordenWinkel
Het belang van woordenschat voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kleuters
Hoe help je kleuters hun gedachten en gevoelens te verwoorden?
Hoe ondersteun je de woordenschatontwikkeling bij leerlingen met een taalachterstand?

14:00
Taalontwikkelingsstoornissen (TOS) in de klas
Bernadette Sanders, orthopedagoog, eigenaar Smartonderwijs en auteur van o.a. 'TOS en het jonge kind'
Wanneer spreek je van TOS? En wat is de invloed ervan op de verdere ontwikkeling?
Hoe herken je TOS bij kleuters?
Welke hulp bied je kleuters met TOS in de klas?

15:00
Kof e- en theepauze

15:15
De lees- en schrijfhoek opnieuw bekeken
José Hillen, opleidingsdocent onderwijskunde Hogeschool De Kempel
Hoe richt je een rijke en betekenisvolle lees- en schrijfomgeving in?
Hoe zorg je dat de lees- en schrijfhoek levend en actueel blijft?
Waarop let je in de taalhoeken voor leerlingen met een taalachterstand?

16:15
Afsluiting door de dagvoorzitter

Spontane quotes
Ik vond echt dat jullie het super hebben georganiseerd. Mooie afwisselingen, stipt op
schema, liep echt super.
Deelnemer over het congres

Praktische Informatie
Datum
Donderdag 13 oktober 2022

Kosten
Naast toegang tot het congres krijg je:
handouts met de presentatie van de sprekers
een persoonlijk certi caat van deelname
de hele dag kof e, thee en versnaperingen
een uitgebreide lunch
De prijs bedraagt 445 ex btw. Kom je met een groep, dan is iedere 5e deelnemer gratis.

Adres
NH Amersfoort
Stationsstraat 75
3811 MH Amersfoort

Locatie en parkeren
NH Amersfoort, Amersfoort
Het NH Amersfoort biedt het voordeel van een centrale locatie in de historische stad Amersfoort. Het is slechts vijf
minuten lopen van Amersfoort Centraal Station.

Vanaf de A28
Neem de snelweg A28/E30. Neem afslag 5-Maarn om op de N227 te komen. Ga linksaf bij de Doornseweg/N227. Houd
rechts aan bij de splitsing en ga verder op de N227. Ga verder op de Leusderweg. Neem op de tweede rotonde de
tweede afslag de Arnhemseweg op. Ga linksaf bij de Stadsring. Ga linksaf bij de Van Asch van Wijckstraat. Na 200
meter bevindt zich aan de rechterzijde de parkeergarage “Asch van Wijck”.

Vanaf de A1
Neem afslag 12-Bunschoten-Spakenburg naar de N199 richting Amersfoort.
Neem op de rotonde de tweede afslag de Bunschoterstraat N-199 op. Blijf op de N199.
Houd links aan bij de splitsing. Ga linksaf bij de Amsterdamseweg. Houd rechts aan om op de Amsterdamseweg te
blijven. Ga verder de Nieuwe Poort op. Ga verder op de Stadsring. Ga rechtsaf bij de Van Asch van Wijckstraat. Na 200
meter bevindt zich aan de rechterzijde de parkeergarage “Asch van Wijck”.

Parkeren
Asch van Wijck garage – adres: Asch van Wijckstraat 49
Betaald parkeren in de Asch van Wijck-parkeergarage. De route naar de Asch van Wijck-garage staat op diverse
punten in Amersfoort aangegeven middels blauwe borden.
Uitgang Asch van Wijkstraat/Stationsstraat. NH Amersfoort bevindt zich aan de overzijde van de Brouwersstraat.
Voor een passende routeplanning kijk op www.anwb.nl, of op de website van NH Amersfoort.

Met het Openbaar Vervoer
NH Amersfoort is prima bereikbaar per openbaar vervoer.
Vanaf Amersfoort Centraal Station ga je linksaf, richting het stadscentrum. Het hotel is ongeveer vijf minuten lopen
verderop aan je linkerhand.
Voor goede aansluitingen kijk op www.9292.nl
Download routebeschrijving

Certi caat
Je ontvangt na a oop een certi caat van deelname, dat je kunt downloaden via je Pro elpagina.
Deze bijeenkomst is gevalideerd door Lerarenportfolio voor 6 studiebelastingsuren, onder
aanbodcode Vw6pm4VazE
Urenverdeling naar inhoud
Vakinhoudelijk
(Vak)didactisch
Pedagogisch
Overig
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