
Inspiratiebijeenkomst
Waalwijk Taalrijk!

‘Partnerschap met ouders’
Taalstimulering en taalontwikkeling staan centraal







Actief Ouderschap



Artikel 18, 2e deel

Kinderen hebben er recht op dat 
ouders gesteund worden 

zodat ze hun taak als ouder goed vervullen 



Kansen voor kinderen



Leren gebeurt vooral thuis





invloeden op het leren van kinderen 
(Marzano)
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Ouder-kind interactie
Het belang van goed in je vel zitten als ouder.



Je kunt niet alles oplossen…



Maar je kunt er wel voor zorgen 
dat er geen schepje bij komt…













Professionals kunnen zorgen voor stress… 





Partnerschap….





Hoe “voeg jij in” op de levensweg?

Partnerschap begint door een ander 
gericht erbij te halen. 

Ik heb jou nodig!



Wensen en 
verwachtingen….

Hoe “voeg jij in” op de levensweg?



Samen vertrekken 
in plaats van 

ouders betrekken

Hoe “voeg jij in” op de levensweg?



Hoe loop je mee op de levensweg? 

Partnerschap is een keuze en altijd 

vrijwillig.

Ik 
wil!

Ja!



Gelijkwaardig,
niet gelijk



Luister….



Hoe versterk je elkaar op de levensweg? 

Partners zijn allemaal 

verantwoordelijk en vullen elkaar aan. 

Er is duidelijkheid

over ieders rol.



Samen gaan voor het kind!
Partners hebben een helder beeld 

van wat ze samen

voor het kind 

willen bereiken.

Hoe loop je mee op de levensweg?



Partners delen ervaringen en successen 

met elkaar. 

Partnerschap geeft 

energie

en vaak ook plezier.

Hoe loop je mee op de levensweg?



Hoe loop je mee op de levensweg?



Wanneer kan je uitvoegen? 

Wat draag je over?

Wie loopt er nu mee?

Hoe voeg je uit van de levensweg?



Het verschil 
maken in 

het leven van 
een kind



en de ouder…



HET BEGIN….









De Verteltassen



Inhoud van de Verteltassen 

Eigen creativiteit en 

eigen ideeën

Aansluiten bij 

onderwijsbehoeftes



Gebruik Verteltassen 

• In de klas 

• Individueel

• In groepjes

• Thuis: lenen en samen spelen



Tweede stap:

• Lenen en gebruiken 

thuis 

• Feedback/advies

• Gebruiken met 

kinderen op school

• Introduceren in de klas

Eerste stap: 

• Bedenken en 

meedenken over vorm 

en inhoud

• Ontwikkelen en maken

• Onderhouden

Ouderpartnerschap en de Verteltassen: 
van en door ouders 





Het resultaat: trots en betrokken



Op weg naar de workshops…


