
Jaarverslag 2019

Cijfers Instapje

In 2019 werden 621 gezinnen begeleid. Hiervan werden 313 gezinnen in 2019 opgestart. 
308 gezinnen werden overgedragen van 2018. 311 kindjes beëindigden het programma in 2019. 
215 kinderen deden dat met een afstudeerfeestje en ontvingen een diploma.
In 96 gezinnen is het programma vroegtijdig stopgezet. 
Er werden 163 Instapklasjes georganiseerd, waar 983 kinderen en 997 ouders aan deelnamen. Tijdens de 120 instapuurtjes 
ontmoetten we 1234 kinderen en 1201 ouders. We namen deel aan 36 extra activiteiten vaak in samenwerking met een van onze 
partners. We mochten 1705 kinderen en 1303 ouders ontmoetten.

BILZEN 2019

TONGEREN 2019

BERINGEN 2019

DILSEN-STOKKEM 2019

We bereikten binnen Instapje 49 verschillende etniciteiten. De meeste gezinnen zijn afkomstig uit Turkije (268) Marokko (82) en België (62).
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HEERS 2019

totaal aantal
gezinnen

23 15 8 5 6 13 285

nieuwe 
gezinnen

gezinnen over-
genomen van 2018

afgestudeerde
kinderen

stopgezet # centre based
( = aantal instapuurtjes, 

klasjes en extra activiteiten)

# contacten

HOUTHALEN-HELCHTEREN 2019

LANAKEN 2019

HEUSDEN-ZOLDER 2019
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HECHTEL-EKSEL 2019

LEOPOLDSBURG 2019

MAASMECHELEN 2019

In Hechtel-Eksel werden er 10 instapuurtjes georganiseerd. Tijdens deze momenten ontmoetten we 63 kinderen en 76 ouders. 
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GENK 2019

HASSELT 2019 (enkel aantal kinderen bij extra activiteiten zijn niet geregistreerd bij #contacten)
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Taalbaden

“Spelenderwijs het Nederlands stimuleren”

Jaarverslag 2019

Een taalbad is een programma voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar, die op speelse wijze met de Nederlandse taal 
bezig zijn en hun woordenschat willen verruimen. Er wordt gewerkt met praatplaten, prenten en gebaren aan 
de woordenschat die betrekking heeft op een bepaald thema. Vervolgens gaan we deze woorden integreren in enkele activiteiten aangepast aan 
het niveau van de groep.

Om de lange schoolvrije periode te overbruggen willen we er op een laagdrempelige manier voor zorgen dat de Nederlandse taal geprikkeld en 
gestimuleerd wordt. De thema’s worden gekozen om de alledaagse woordenschat op te frissen en uit te breiden.

We werken vaak samen met partners zodat kinderen ook de kans krijgen om hun vrije tijd zinvol in te vullen en kennis te maken met het regulie-
re aanbod bij hen in de buurt.

In 2019 organiseerden we taalbaden in de gemeentes Beringen, Bilzen, Genk, Ham, Hasselt, Hechtel-Eksel, Lanaken, Pelt, Houthalen-Helchteren, 
Diepenbeek, Hamont-Achel, Lommel en Bilzen. In totaal namen er 470 kinderen deel aan één van deze taalbaden.
Het taalbad in Beringen was het grootst. Daar namen 61 kinderen aan deel. De taalbaden in 
Genk (50 kinderen) en Lommel (40 kinderen) vervolledigen de top drie.

TAALBADEN 2019

Lanaken • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 12 jaar maandag 29 juli t.e.m. vrijdag 2 augustus 2019 (5 dagen)

Houthalen-Helchteren • Taalbad
Leeftijd: - maandag 8 april t.e.m. 11 april 2019 (4 halve dagen)

Hasselt • Zomerbabbel maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 (5 dagen)
Leeftijd: 3 tot 10 jaar maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 (5 dagen)

Pelt • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 12 jaar maandag 15 juli t.e.m. 19 juli 2019 (5 dagen)

Heusden-Zolder • Taalspetters / Taalbad

Leeftijd: 4 tot 6 jaar / 5 tot 7 jaar maandag 26 t.e.m. 30 augustus (5 halve dagen)

dinsdag 2 januari t.e.m. 3 januari 2019 (3 halve dagen)
maandag 8 april t.e.m. 10 april (3 halve dagen)

Hechtel-Eksel • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 12 jaar maandag 22 juli t.e.m. vrijdag 26 juli 2019 (5 dagen)

Ham • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 12 jaar maandag 12 augustus t.e.m. vrijdag 16 augustus 2019 (4 dagen, 15/8 FD)

Lommel • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 12 jaar maandag 5 augustus t.e.m. 9 augustus (5 dagen)

Hamont-Achel • Taalbad
Leeftijd: 6 tot 12 jaar maandag 15 april t.e.m. 19 april (5 dagen)

Beringen • Taalbad
Leeftijd: 3 tot 11 jaar maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 (5 dagen)

Bilzen • Taalbad
Leeftijd: 5 tot 12 jaar maandag 19 augustus t.e.m. vrijdag 23 augustus 2019 (5 halve dagen)

Diepenbeek • Taalbad
Leeftijd: 6 tot 12 jaar maandag 28 t.e.m. 31 november (4 halve dagen)

Genk • Zomerschool maandag 1 juli t.e.m. vrijdag 5 juli 2019 (5 dagen)
Leeftijd: 6 tot 12 jaar maandag 26 augustus t.e.m. vrijdag 30 augustus 2019 (5 dagen)



Kind en Taal Academie

De academie bundelt expertise en vormingen m.b.t. taalstimulering en multi-culturaliteit 
en richt zich op/tot vrijwilligers en professionals.

“Omgaan met multi-culturaliteit” werd éénmaal ingericht voor de groep vrijwilligers en éénmaal voor PXL op 7 maart 2019 voor 
58 studenten

Getuigenis vluchteling en 3 keer voor UCLL en 2 keer voor PXL

Opvoeden in 2 culturen

Kansarmoede uit onderwijs samen met Rimo

Vrijwilligers

Onze vrijwilligers worden voornamelijk ingezet in de werking van Instapje+ en Babbeldoos Junior. Tijdens het schooljaar 2018-2019 waren er 
62 vrijwilligers actief in de verschillende werkingen.

Verder organiseerden we in 2019 ook volgende activiteiten voor de vrijwilligers:

En dit is wat onze vrijwilligers er zelf over zeggen:

1 studiedag rond moslimcultuur, meertaligheid en een getuigenis

“Als ik zie in de oudersessie hoe de medewerker en het programma echt een verschil kunnen maken voor ouders, kinderen én 
leerkrachten – wat wij voor hen betekenen – dan denk ik dat dit genoeg bewijs is dat we schitterend werk leveren” - Hilal

9 infomomenten voor nieuwe vrijwilligers

“Ik ben dol op de manier hoe de medewerker taal bij kinderen ontwikkelt en ik hoop dat ik nog lang met haar mag samenwer-
ken” - Duaa 

“Kind en Taal is een geweldige organisatie, vol met mensen die met hart en ziel werken” - Hilal

2 opleidingsweekends voor nieuwe vrijwilligers

Instapje +
Tijdens het schooljaar 2018 - 2019 waren we actief in 13 gemeenten, op 57 kleuterscholen en bereikten we 197 kleuterklassen. Dit deden 
we tijdens 63 oudersessies per maand of 546 sessies op een jaar. We bereiken voornamelijk gezinnen uit Turkije, België & Marokko.
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Babbeldoos junior Hasselt

Schooljaar 2018 - 2019

Jaarverslag 2019

TUINWIJK

DE BOOMGAARD

DE PUZZEL

LYCEUM

SBS KURINGEN

gestart in oktober 2018 tot juni 2019
in totaal 29 sessies uitgevoerd

gemiddeld waren er 5 kinderen en 6 ouders aanwezig per sessie

gestart in september 2018 tot juni 2019
in totaal 33 sessies uitgevoerd

gemiddeld waren er 2 kinderen en 2 ouders aanwezig per sessie

gestart in mei 2019 tot juni 2019
in totaal 5 sessies uitgevoerd

gemiddeld waren er 3 kinderen en 3 ouders aanwezig per sessie

gestart in september 2018 tot juni 2019
in totaal 33 sessies uitgevoerd

gemiddeld waren er 5 kinderen en 6 ouders aanwezig per sessie

gestart in september 2018 tot juni 2019
in totaal 31 sessies uitgevoerd

gemiddeld waren er 8 kinderen en 11 ouders aanwezig per sessie

CM goes Kind en Taal

Peuters in actie:
- Meer PIA: 167 ouders met 193 kinderen
- Uitwerking vormingspakketen: Ben de Bever, slapen,…
- Pilootproject Rode Kruis Houthalen
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Genk Leopoldsburg
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Wij waren actief in 2019:

Buurtgerichte programma’s Koala Bilzen, Tongeren

Peuternestje Speelnest

Week van de opvoeding Ondersteuning eerste stappen (OCMW) Maasmechelen

Opstart groepsaanbod: Hamont-Achel, Pelt, Lommel en Diepenbeek Sprookjestocht Heusden-Zolder, Hasselt

Gezinsactiviteit Houthalen-Helchteren Boerderijtocht

Sinterklaasfeest Familiedag speelpleinwerking Dilsen-Stokkem

Buitenspeeldag Maasmechelen Inspiratie dag: lokaal sterk in de strijd tegen armoede
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