
INSTAPJE
Kinderen leren door te doen, 

en door te spelen.

Wil je samen met jouw kindje deelnemen aan Instapje?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met:

Katrien Jansegers
info@kindentaal.be

0485 04 29 77 

vzw Kind en Taal 

www.kindentaal.be - info@kindentaal.be



INSTAPJE
Jonge kinderen leren door dingen te doen en door te spelen. 

Ouders kunnen hen hierbij helpen.
Samen met de medewerkers van INSTAPJE leer je jouw kind op een speelse

manier te ondersteunen in zijn/haar ontwikkeling. 

Instapje is voor kinderen van 1 tot 2,5 jaar oud en hun ouders. 
Het programma duurt ongeveer 1 jaar.

WAAROM INSTAPJE?
Vanaf de leeftijd van 1 jaar verandert er erg veel in de ontwikkeling van je kind. 
De meeste kinderen leren nu goed kruipen en lopen en willen niets liever dan

alles in hun buurt pakken en onderzoeken.
Je kind wil steeds meer dingen zelf doen en op zijn eigen manier.

In deze periode staat leren en ontdekken centraal.

=> Met INSTAPJE leer je hoe jij jouw kind hiermee kan helpen.

INSTAPJE DOE JE SAMEN!
Je kind leert spelenderwijs van jou. 

Onze Instapje medewerksters komen bij je langs om je daarbij te helpen.

HOE HELPT DE INSTAPJE-MEDEWERKSTER JOU:

• Ze brengt speelgoed en boekjes mee om samen te spelen, te lezen en te  
  zingen.
• Je krijgt een werkmap met spelletjes en liedjes.
• Als opstartgeschenkje krijgt je kindje een educatief speeltje.
• Ze laat je zien hoe je jouw kindje kan helpen bij de taalontwikkeling.
• Ze helpt je als je vragen hebt rond de opvoeding van je kind.
• Vanaf 2 jaar kom je met jouw peuter naar de instapklasjes in jouw buurt als  
  voorbereiding op de kleuterklas.
• Na afloop van het traject ontvangt je peuter een diploma.

JE KRIJGT INFORMATIE OVER:

• Hoe je kind zich ontwikkelt.
• Hoe je op een leuke en speelse manier je kind kan stimuleren.
• Waar je op moet letten bij de omgang met je kind.
• Welke activiteiten je met een kind van 1 jaar kan doen.

Heb je een kindje dat bijna 1 jaar is of net 1 jaar is geworden?
Vind je het leuk om elke dag een uurtje met je kind te spelen?
Zou je het fijn vinden als een Instapje-medewerkster bij jou aan huis komt 
en je tips geeft?

=> TWIJFEL DAN NIET LANGER EN SCHRIJF JE IN VOOR INSTAPJE!

info@kindentaal.be
0485 04 29 77 


