
 

   

Bewegen en taal is een project om anderstalige ouders en kinderen meer te laten bewegen en tegelijkertijd 

gezondheidsvaardigheden aan te leren. Het is een traject van drie keer 10 weken waarbij ouders en kinderen in 

groepsvorm al bewegend (op een laagdrempelige manier) aan de slag gaan met de Nederlandse taal. Tijdens de training 

komen verschillende thema’s aan bod die betrekking hebben op de mentale en fysieke gezondheid. 

De groepen starten en sluiten gezamenlijk af zodat ouder en kind samen sporten en spelen, maar er is ook ruimte is om 

te focussen op de eigen ontwikkeling. De onderwerpen die worden behandeld zijn in beide groepen gelijk, zodat ouders 

en kinderen elkaar thuis begrijpen. 

Meer informatie (flyer voor gezinnen en begeleidende brief met meer informatie) kunt u opvragen via 

hbrouwers@wyzer.nl. Ouders kunnen zich kosteloos aanmelden via sport@welzijnsv.nl.  

Ouders Lokaal biedt inspirerende workshops aan voor ouders en/of opvoeders uit de gemeente. Deze workshops 

worden verzorgd door een inspiratieteam bestaande uit ouders. Deze workshops zijn inspirerend, leuk én informatief, 

en staan in het teken van het uitwisselen van ervaringen door ouders. Uiteenlopende thema’s waar ouders mee te 

maken hebben tijdens de opvoeding van hun kinderen zullen op deze manier behandeld worden. 

Kom bijvoorbeeld naar de workshop Je Kind naar de Brugklas, op 13 juni 2022. Deze workshop wordt begeleid door 
Karin Loogman. Karin heeft ervaring als docent, begeleidt kinderen bij hun huiswerk en heeft zelf drie pubers in huis. 
Ze weet hoe gefrustreerd kinderen en ouders van huiswerk kunnen raken, juist in deze bijzondere tijd. 
 
Het bijwonen van deze workshops is geheel kosteloos. Via Activiteiten | Ouderslokaal vinden ouders snel en 

gemakkelijk een overzicht van aankomende workshops. Hier kunnen zij zich ook voor de workshops aanmelden. 

Bij het Mama Lokaal kunnen kersverse 

moeders vrijblijvend binnenlopen en 

andere moeders ontmoeten die ook net 

(of bijna) een baby hebben gekregen.  

Moeders van peuters en kleuters zijn 

ook van harte welkom! Zo nu en dan 

loopt er een taalcoach binnen. Neem 

eens een kijkje op Mama Lokaal | 

Ouderslokaal. 

Voor ouders die liever één op één willen sparren, biedt Ouders Lokaal het 

Luister Lokaal. Of het nu gaat om een partner waar men zich aan irriteert, 

een baby die maar blijft huilen, of het tegendraadse gedrag van een 

puber, bij de vrijwilligers van Luister Lokaal kunnen ouders hun ei kwijt en 

worden ze gehoord.  

Het Luister Lokaal is informeel, vertrouwelijk én gratis. Meer informatie 

vinden ouders op Luister Lokaal | Ouderslokaal. Door een mailtje te 

sturen kunnen ouders zich gemakkelijk aanmelden en worden zij 

gekoppeld aan één van de vrijwilligers. 



 

De taalvaardigheid van ouders heeft direct invloed op de taalontwikkeling van hun kinderen. Door ouders met 

taalachterstand te motiveren hun taal te verbeteren voorkom je taal- en leerachterstanden bij hun kinderen. Het zorgt 

ook voor meer ouderbetrokkenheid en betere communicatie tussen ouder en school. Het is preventie en curatie ineen. 

In deze e-learning leer je over laaggeletterdheid en hoe je dit kunt herkennen bij ouders. Krijg je praktische handvatten 

over het signaleren en bespreken van laaggeletterdheid. Hoe je dit kunt inpassen binnen je dagelijkse werkzaamheden. 

Vind je informatie over het beschikbare taalaanbod in Stichtse Vecht en hoe ouders aangemeld kunnen worden. 

Indien er behoefte aan is kan na de e-learning Worden doorgepraat. Tijdens een teamoverleg kan worden ingegaan op 

vragen en kan een gezamenlijke aanpak worden besproken. Hierbij kan een medewerker van de Bibliotheek aanwezig 

zijn. 

De duur van de e-learning is 1,5 uur. Deze e-learning is ontwikkeld door de Bibliotheek Angstel Vecht en Venen in 

opdracht van de gemeente Stichtse Vecht. De e-learning is beschikbaar via Oud geleerd is jong gedaan | PowerPoint. 


