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Aandacht

Opstap is meer!

Opstap is een taalprogramma van Stimenz voor ouders en kinderen (4 tot
6 jaar) die wat extra hulp kunnen gebruiken om beter op de basisschool

Zoeken naar:
Zoeken

mee te kunnen komen. Dit geldt bijvoorbeeld voor kinderen die uit het
buitenland naar Apeldoorn zijn verhuisd, maar ook voor kinderen van
laagopgeleide ouders.
Spelenderwijs worden de kinderen voorbereid op leren lezen, schrijven en

Nieuwsbrief

rekenen in groep 3. Het blijkt dat door deze aanpak de onderwijskansen

Voornaam:

van deze kinderen toenemen.

voornaam

Het programma duurt 2 jaar. Het is gebaseerd op het samendoen met de
ouder(s) en heeft dus ook impact op het hele gezin.
Elke 2 weken komen de (meestal) moeders bij elkaar met een medewerker
van Opstap en zij krijgen dan weer nieuwe “opdrachten” voor de komende
2 weken om met hun kind te doen. Bijvoorbeeld een stamboom maken
van de familie of plaatjes uitknippen, kleuren
benoemen enzovoorts. Uiteraard wordt er nauw samengewerkt met de

Achternaam:
achternaam

Emailadres:
Jouw e-mailadres
verzenden

Apeldoornse basisscholen.
Maar Opstap is meer
Ouders komen vaak uit een

Landelijke Website

isolement, doordat zij
regelmatig bij elkaar komen. Zij
krijgen meer begrip voor het

Laatste Groenlinks055 Tweets

onderwijssysteem. Daarnaast
worden er allerlei neven-

groenlinks055

onderwerpen tijdens die

@groenlinks055

bijeenkomsten aan de orde
gesteld, zoals: gezonde voeding,
alcohol en drugs, politiek,
milieu. Op deze manier heeft
Opstap een meerwaarde in de ontwikkeling van het hele gezin.
Het Opstap programma bestaat inmiddels 25 jaar en heeft haar waarde

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE
7 uur ago

inmiddels bewezen.

groenlinks055

GroenLinks Apeldoorn volgt dit programma nu zo’n 10 jaar actief. Zo
hebben wij, samen met de andere politieke partijen, verschillende malen
verkiezingsbijeenkomsten gehouden speciaal voor deze ouders om het
politieke systeem uit te leggen. GroenLinks is zelfs met een grote groep
naar de Tweede kamer afgereisd, voor veel vrouwen tevens hun eerste rit
in een trein. Ook hebben we meegedaan aan een project over afval en
kunst en aan milieuprojecten.

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

Bij de feestelijke viering van het 25 jarig bestaan kwam ons ter ore dat er
een wachtlijst is ontstaan. Een onwenselijke situatie. Daarnaast is de

groenlinks055

verwachting dat de vraag naar dit programma de komende jaren zal

@groenlinks055

toenemen. Dit heeft te maken met de gezinshereniging van de
statushouders die Apeldoorn heeft toegewezen gekregen en met de extra
inzet op kinderen in gezinnen met laagopgeleide ouders.
GroenLinks zal dus tijdens de behandeling van de Meerjaren Programma
Begroting (donderdag 10 november) een motie indienen om ervoor te
zorgen dat elk kind dat gebaat is bij dit programma deze Opstap mag

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

maken. Onze collega’s van de ChristenUnie hebben al aangegeven mede

groenlinks055

indiener te willen zijn.

@groenlinks055

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl
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 GroenLinks Apeldoorn

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

groenlinks055
@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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