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Doe en praatboekjes voor thuis

- Adviezen voor ouders t.a.v. taalstimulering
- Kan naast ieder VVE programma worden gebruikt

- Vergroot de ouderbetrokkenheid



Wat is Praatpret?
Praatpret is een programma dat aansluit bij alle 
VVE programma’s, speciaal ontwikkeld voor 
ouders. Het bevat allerlei activiteiten die ouders 
samen met hun kind kunnen doen waarbij 
verschillende ontwikkelgebieden worden 
gestimuleerd. Het is bedoeld voor kinderen van  
3 tot 5 jaar. Het samen doen en plezier beleven  
aan de activiteiten staat voorop. 
Praatpret bestaat uit 13 themaboekjes met 
verschillende spelsuggesties, die aansluiten bij 
thema’s van het programma Peuterpraat. 

Waarom Praatpret?
Voorschoolse instellingen en scholen doen er  
alles aan om de ontwikkeling van kinderen te 
stimuleren. Ouders spelen hierin ook een belangrijke 
rol. Praatpret biedt tal van mogelijkheden voor 
ouders om spelenderwijs met hun kind activiteiten te 
doen, tijdens dagelijkse bezigheden. Praatpret levert 
een goede bijdrage aan de ouderbetrokkenheid. 

Hoe werkt Praatpret?
Praatpret kan door peuterspeelzalen, kinderdag-
verblijven en gastouders meegegeven worden aan  
kinderen. Ook kan het door ouders, en andere 
geïnteresseerden, zelf worden besteld. Als een 
opdracht/spelletje is gedaan, kunnen de ouders 

samen met het kind een sticker 
plakken. Als alle opdrachten zijn 

gedaan kan het boekje mee 
worden genomen naar de 

peuterspeelzaal/
kinderdagverblijf of de 

                       gastouder. 

De thema's
Ik (lichaam/familie)
Eten en drinken
Herfst
Speelgoed 
Winter
Ziek zijn
Boodschappen doen
Kleding
Lente
Huis
Zomer
Dierentuin
Op straat

Wat biedt Praatpret nog meer?
Naast de 13 themaboekjes voor ouders, zijn er  
ook adviezen t.a.v. het stimuleren van de spraak-
taalontwikkeling die kunnen worden meegegeven 
aan ouders. De pedagogisch medewerker kan 
kiezen welk advies wordt meegegeven, zodat het 
afgestemd wordt op de behoefte van het kind.

Training
Er kunnen ouderavonden worden gegeven om  
alle ouders wegwijs te maken in het omgaan  
met de boekjes van  Praatpret. Voor doelgroep 
ouders is er de mogelijkheid om een training te 
volgen voor het omgaan met de boekjes van 
Praatpret in combinatie met het stimuleren van  
de spraak-taalontwikkeling. Hiervoor kan een 
aanbod op maat worden gemaakt. Ook kunnen 
pedagogisch medewerkers getraind worden in  
het werken met Praatpret.

Nieuwsgierig geworden?
De projectgroep Peuterpraat van de Ambulante Educatieve 
Dienst-Leiden beantwoordt graag uw vragen over Praatpret. 
Bel 071-5727859 of mail peuterpraat@aed-leiden.nl. 
Vanaf 1 januari 2015 kunt u ook onze website bekijken: 
www.peuter-praat.nl.


