
Gemeente Venray OK-ay - Interventie Thuis in Spel & Taal 

 

OK-ay is een programma binnen de gemeente Venray, dat zich samen met onderwijspartners en 

kinderopvang richt op onderwijskansen in Venray. Eén van de praktijkexperimenten van OK-ay en 

interventies binnen de Gelijke Kansen Alliantie is ‘Thuis in Taal en Spel’. Taal is de sleutel in de 

ontwikkeling van kinderen. Juist als het gaat om taal is de rol die ouders thuis hebben zo belangrijk. 

Taal begint thuis! De kracht van ‘Thuis in Taal & Spel’ is de combinatie van vve op het kindcentrum en 

op school én ontwikkelingsstimulering thuis.  

 

Iedere drie weken komt een pedagogisch medewerker of onderwijsassistent in 

huis. Thuis in Spel & Taal werkt gezinsbreed. Niet alleen het VVE-kind wordt 

ontwikkelingsgericht gestimuleerd, maar ook andere broertjes en zusjes worden 

betrokken én minimaal één van de ouders. Op deze manier wordt spelenderwijs 

taal ontwikkeld binnen het gehele gezin. 

 

Door een samenwerking met de Speelgoedbank is het mogelijk gezinnen te voorzien van speel-

leermaterialen en taalontwikkeling materialen, zodat ook de andere dagen 

hiermee gespeeld en geleerd kan worden. De Thuis in Spel en Taal medewerker 

stimuleert dit ook. 

 

Daarnaast is er samenwerking aangegaan met 

ROC Gilde Opleidingen voor de inzet van 

stagiaires. Dit geeft zowel extra handjes als taal- 

en cultuursensitieve professionals voor de 

toekomst.  

 

Met de interventie Thuis in Spel & Taal willen we: 

o dat ouders kennis en vaardigheden verwerven voor meer optimale interactie 

o meer “onderwijstijd” bieden aan de kinderen 

o school-thuis meer verbinden: ouderbetrokkenheid 

 

De ervaringen tot nu toe: 

o hoge betrokkenheid van zowel kinderen/ouders 

o afspraken maken kost tijd; maar alle gezinnen zijn enthousiast 

o onderwijstijd verlengd: ouders vragen naar meer  

o ouders meer betrokken bij ontwikkeling kind (ook vragen over schoolse zaken) 

o positief aanbieden speelgoed speelgoedbank: leren spelen 

 

Benieuwd naar een sfeerimpressie? Klik hier! 

https://youtu.be/MYOrT0e3tU8

