Driedaagse uitwisseling tussen onderwijsonderzoekers en mensen
uit de onderwijspraktijk

Groeten uit…

Onderwijs Research Dagen 2016

Magazine stimuleert
taalgebruik tussen ouder
en kind
Tekst Marijke Nijboer

Groeten uit... is een magazine voor ouders en hun
kinderen uit groep 1-4. Het staat vol praktische ideeën om
kinderen een rijke taal- en rekenomgeving te bieden. Bij
het samenstellen van het blad wordt rekening gehouden
met de wensen van gemeenten.

Het belangrijkste driedaagse congres voor
onderwijsonderzoekers uit Nederland en
Vlaanderen, de Onderwijs Research Dagen,
vond eind mei plaats op de campus van de
Erasmus Universiteit. Er was een prachtig
inhoudelijk programma met grote namen en
veel uitwisseling tussen de deelnemers. Dit
jaar waren de ORD niet alleen voor onderwijsonderzoekers maar ook voor leerkrachten,
docenten en medewerkers uit de kinderopvang. De Rotterdamse wethouder Hugo de
Jonge opende het Brugprogramma van de
ORD. Andere sprekers waren onder anderen Montserrat Gomendio van de OECD en
Professor Banks, oprichter van het Center for
Washington, Seattle.
Het inhoudelijke programma werd dit jaar
verzorgd door een unieke ‘gelegenheidscoalitie’: de Erasmus Universiteit Rotterdam,
gemeente Rotterdam, Hogeschool Rotterdam,
Risbo, Kenniswerkplaats Rotterdams Talent
en de CED-Groep. De logistieke organisatie van dit evenement met meer dan 700
bezoekers was in handen van het conferentiebureau van de CED-Groep. Soms waren er
verschillende gebouwen. Zestig studenten
van het Albeda College deden tijdens de ORD
ervaring op voor hun opleiding eventmanagement en horeca.
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staat. Sommigen reageren heel enthousiast.

Juliana van Stolbergschool in Rotterdam.

Ik denk dat die ouders er zeker mee aan de

We spreken haar kort nadat ze Groeten uit…

slag zullen gaan.’

heeft doorgenomen met de ouders van de

Zelf vindt ze de praatplaten leuk; tekeningen

onderbouw. ‘Ze reageerden er heel goed op.

die ouders met hun kinderen kunnen bespre-

Wij hopen dat zij het blad lezen en er ook echt

ken. ‘Daarvan hadden er wat mij betreft nog

scholen gekregen. ‘Ik vind zelf dat Groeten

mee aan de slag gaan. Daarmee stimuleer

wel meer in het blad mogen staan. Ik zou ook

uit… met de jaren steeds beter wordt.’

je op toegankelijke wijze het lezen van de

nog wel wat meer puzzeltjes willen zien. Ik

Ouderconsulent Anja heeft nog wel een tip

kinderen en dat vinden wij erg belangrijk. Wie

vind het stukje over koken met je kind ook

voor de makers. ‘Het magazine komt nu

niet zo gauw een boek leest, begint misschien

goed. Koken is goed voor de fijne motoriek,

aan het eind van het schooljaar uit. Als je

makkelijker aan een magazine.’

je kunt erbij rekenen en natuurlijk heb je er

dat een maand eerder doet, kunnen wij het

Het blad ziet er aantrekkelijk uit, vindt zij. ‘En

ook taal voor nodig. Dit soort activiteiten zorgt

met ouders doorbladeren, de voor hen en

het is ook makkelijk mee te nemen op vakan-

ervoor dat ouders gaan praten met hun kind.’

de kinderen nieuwe woorden bespreken en
stimuleren dat zij bepaalde activiteiten alvast

tie.’ Tevoren volgde Anja een workshop van de

Multicultural Education van de University of

tegelijkertijd dertig sessies gaande in drie

Anja Weegman is ouderconsulent op de

Meer weten?
Lot Hannik
conferenties@cedgroep.nl
www.ord2016.nl

CED-Groep, waar ze leerde ze hoe je ouders

Spelenderwijs leren

thuis uitproberen. Wij kunnen eventueel ook

kunt stimuleren om aan de slag te gaan met

Mouna Tariky, beleidsmedewerker van de

bepaalde uitstapjes alvast met ouders doen

Groeten uit…

Rotterdamse afdeling Onderwijs, dacht mee

en ze na afloop nabespreken. Dingen met

Anja’s eigen kinderen kregen het blad ook

over de inhoud van het blad, samen met

ouders doen werkt namelijk veel beter dan er

mee naar huis. ‘Ik vind het ook leuk om te

hoofdredacteur Tamara Wally. ‘Wij werken

alleen maar over vertellen.’

krijgen. Je wordt gestimuleerd om dingen

hier als gemeente aan mee, omdat we de

met kinderen te doen. Bijvoorbeeld om met

taalontwikkeling van kinderen belangrijk

Groeten uit… verscheen zomer 2016 in Rotterdam,

ze te koken, of op stap gaan.’

vinden’, vertelt zij. ‘Kinderen hebben net

Dordrecht en Rijswijk. Deze herfst verschijnt het

leren lezen, schrijven en rekenen en in de

blad in Ridderkerk.

‘Veel informatie’

zomervakantie kan dat wegzakken. Als ze in

Ook ouderconsulent Shirley Stern deelde

september terugkomen, moet de school bijna

het blad uit aan ouders. Haar school, SBO

weer van voren af aan beginnen. Het is ook

Sonnevanck in Rotterdam, deelt een pand

goed dat de ouders bij het leerproces worden

met basisschool De Globe. ‘Ik heb het blad

betrokken. Spelenderwijs blijven de kinderen

besproken met de ouders van beide scholen.

zo bezig met taal en rekenen.’

Ik vind dat er veel informatie voor ouders in

Mouna heeft heel enthousiaste reacties van

Meer weten?
Tamara Wally
t.wally@cedgroep.nl
www.cedgroep.nl/groetenuit
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