
Beste allemaal, 

Hierbij nodigen we jullie uit voor ”De week van het jonge kind” 
met een ontwikkelingsvoorsprong. 
De week wordt georganiseerd vanuit het Erasmus+ project Jonge 
kind en de Leidse Aanpak voor talentontwikkeling.
 
De week wordt georganiseerd van maandag 25 tot vrijdag 29 
september. Wij nodigen jullie uit om deel te nemen aan het 
programma op dinsdag 26 en woensdag 27 september. 

In het programma worden de workshops aangegeven met de 
tijden en voor wie de workshop bedoeld is. Een deel van het 
programma is in verband met onze gasten uit Slovenië en Tsjechië 
(deels) in het Engels. Dit zie je in het programma terug. 

Op dinsdag 26 augustus is er tussen de middag een 
inspiratielunch. Naast de lunch en de mogelijkheid om met 
elkaar in gesprek te gaan, is er een informatiemarkt waarbij door 
middel van  posters, filmpjes etc. informatie wordt gegeven over 
verschillende onderwerpen. 

Jullie doen allemaal mooie dingen op de werkvloer met kinderen 
met een ontwikkelingsvoorsprong.
We willen jullie daarom vragen om iets mee te nemen voor deze 
informatiemarkt waarmee je je collega’s kunt inspireren.  

Dit kan een filmpje zijn,  een materiaal, een presentatie van een 
werkvorm, etc..

Voor de verschillende workshops kun je je opgeven via de PROO 
academie: www.prooacademie.nl
Ga naar de agenda voor meer informatie en de mogelijkheid om je 
op te geven. De informatie staat in de agenda vanaf het begin van 
het schooljaar. 

We zien jullie allemaal graag in de ”De week van het jonge kind”.

Heb je nog vragen?
Stuur dan een mail naar Nathalie (n.van.der.arend@prooleiden.nl) 
of Judith (uiterwijk@splopvang.nl). 

Met vriendelijke groeten van, 

Phil, Nathalie en Judith

Uitnodiging en programma

‘ Week van het Jonge Kind’

De Leidse Aanpak
V O O R  T A L E N T O N T W I K K E L I N G



Programma ‘Week van het Jonge Kind’

Datum Tijd en locatie Inhoud Voor wie en de taal

Dinsdag 

26-9

9.00 uur – 12.00 uur

Merenwijkschool 

Lezing/workshop: Een kind kan al heel goed lezen, 
puzzelen, bouwen… Wat doe je? Verbreden of verdiepen? 

Pedagogisch medewerkers  
en leerkrachten

Deels Engels

12.00 uur – 13.30 uur

Merenwijkschool 

Inspiratielunch, met posters over o.a. HB en moeilijk 
gedrag, beleidsstuk maken voor PO, taxonomie van Bloom 
en ‘good practices’ van deelnemers.

Voor externe deelnemers vragen we een bijdrage van  
€ 3,50 voor de lunch

Pedagogisch medewerkers  
en leerkrachten

13.30 uur – 15.00 uur

Merenwijkschool 

Lezing/workshop over ‘Talentgesprekken (talent-
fluisteren)’ door Lilian Snijders

Pedagogisch medewerkers,  
leerkrachten en specialisten

Deels Engels

Woensdag 

27-9

9.00 uur – 11.00 uur

Het Gebouw

Workshop over ‘Groeimindset en peuters’ door  
Lilian van der Poel

Pedagogisch medewerkers

9.00 uur – 11.15 uur

Het Gebouw

Workshop ‘Grip op onderpresteren’ door Heidi v.d. Hoorn Leerkrachten

Deels Engels

10.45 uur – 12.15 uur

Het Gebouw

Discussiespel over onderpresteren Leerkrachten

13.15  uur – 15.15 uur Workshop ‘Talentenlijn peuters’ door Willeke Rol Gasten

Engels

Programma


