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INTEGRALE AANPAK

KLEMTOON OP TAAL GAAT VERDER IN 2016

Klemtoon op Taal is een breed
Tilburgs project. Basisonderwijs,
peuterspeelzalen, kinderopvang,
Plein013, Jeugdgezondheidszorg
en de gemeente werken hierin
samen aan taalstimulering voor
jonge kinderen met
taalachterstanden. De kracht van
Klemtoon op Taal zit in de
gezamenlijke integrale aanpak.

Op 29 september j.l. hebben de schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties en de gemeente Tilburg tijdens de
vergadering van de Lokale Educatieve Agenda ingestemd met een
verlenging van het project Klemtoon op Taal tot eind 2016. De
projectleider zal, voortbouwend op de bestaande aanpak, een concept
plan van aanpak opstellen dat in december 2015 door de LEA wordt
besproken en vastgesteld.
Dat is goed nieuws! Dat betekent dat we de ingeslagen koers voor
kwaliteitsverbetering van VVE en taalaanpak, professionalisering en
verdere afstemming tussen voor- en vroegscholen voort kunnen zetten.
2016 zal in het teken staan van verdere implementatie en borging,
intensivering van samenwerking en duurzame inzetbaarheid van
projectresultaten en middelen.
In deze nieuwsbrief besteden we aandacht aan de digitale
kwaliteitszorgkaart, de ontwikkelacademie, het scholingstraject
KIJK! 0-7, de subsidieaanvraag voor ouderbetrokkenheid in 2016 en
lichten we een tipje op van de sluier van het programma Showtime!

Digitale kwaliteitszorgkaart

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Afgelopen weken zijn de groepsbeheerders van de digitale
kwaliteitszorgkaart geïnstrueerd over het gebruik van deze kaart. Elke
VVE-locatie heeft een groepsbeheerder die gebruikers van een locatie
kan uitnodigen om telkens een deel van de kwaliteitszorgkaart digitaal
in te vullen. De kwaliteitszorgkaart is een zelfevaluatie-instrument voor
directies en medewerkers. Er zijn zeven domeinen: organisatie,
ouderbeleid, kwaliteit van educatie, begeleiding&zorg, kwaliteitszorg,
doorgaande lijn en opbrengsten. Deze domeinen zijn ontleend aan het
VVE-toezichtskader. Teamleden kunnen items binnen deze domeinen
beoordelen en prioriteren. In de rapportage wordt duidelijk hoe het
team aankijkt tegen het domein. Hebben we hier een actiepunt te
pakken? Zijn we een voorbeeld voor anderen? Het gesprek op
teamniveau moet leiden tot gerichte acties en speerpunten van aanpak.
Door de zelfevaluatie kunnen teams en directie stevig een vinger aan de
pols houden als het gaat om kwaliteit en verbetering.
Er zijn nog beperkt plaatsen op de laatste instructiebijeenkomst op
12 november. Groepsbeheerders kunnen zich hier aanmelden.

Wil je nog wijzer worden?

Contact
Redactie Nieuwsbrief
annemarie.klomp@leerzicht.nl
@Klemtoonoptaal

Onlangs is de site www.ontwikkelacademie.nu geopend. Het is een online
inschrijfmodule voor scholing, opleiding en inspiratiesessies voor leerkrachten
en pedagogisch medewerkers in Tilburg en omgeving. Larissa Rand heeft
vanuit haar ervaringen met de Opmaat-academie een mogelijkheid voor een
gezamenlijk aanbod in Tilburg gecreëerd. Klemtoon op Taal maakt dankbaar
gebruik van deze mogelijkheid om de VVE-scholingen aan te bieden. Op de
ontwikkelacademie kun je je aanmelden voor scholingen van Piramide en
Uk&Puk en voor de VVE-basismodule voor vervangers in de kinderopvang.
Ook voor Showtime! kun je je aanmelden via deze site.
Let op: de scholingen voor KIJK! 0-7 en de taalscholingen voor 3F-niveau
staan niet op de ontwikkelacademie. Heb je hier vragen over, mail dan naar
annemarie.klomp@leerzicht.nl.

KIJK! scholing
De groepen voor de KIJK! 0-7 scholingen zijn inmiddels ingedeeld en de
data zijn bekend. Klemtoon op Taal bekostigt voor VVE-locaties in Tilburg
de scholing, de handleidingen en de licenties tot en met december 2016.
Heb je vragen of wil jouw locatie alsnog meedoen? Stuur dan snel een mail
naar annemarie.klomp@leerzicht.nl.

Subsidieaanvragen ouderbetrokkenheid 2016
Door de verlenging van Klemtoon op Taal tot december 2016, kan er ook nu
weer subsidie worden aangevraagd voor het verder versterken van
ouderbetrokkenheid in 2016. Omdat de nieuwe locatieplannen pas in
schooljaar 2016-2017 van start gaan en de vorige subsidie voor
ouderbetrokkenheid eind 2015 afloopt, kunnen VVE-locaties vanaf nu
subsidie aanvragen. Klik hier voor het subsidieaanvraagformulier 2016. De
uiterste indiendatum voor subsidie ouderbetrokkenheid is 15 januari 2016.

Showtime!
Al meer dan honderd belangstellenden schreven zich in. Ben jij er ook bij?
Op woensdag 25 november 2015 presenteren we de bereikte resultaten van
Klemtoon op Taal.
Locatie: Theater MIDI, Heuvelring 108 in Tilburg.
Programma:
14.30 – 15.00 uur
Inloop
15.00 – 15.30 uur
Welkom, videoboodschap wethouder Hendrickx
Presentatie door Steven Pont
15.30 – 15.45 uur
Feestelijke opening website voor professionals 0-13
15.45 – 16.30 uur
Informatiemarkt voor en door collega’s
16.30 – 17.00 uur
Grande Finale, muzikale afsluiting
Vanaf 17.00 uur
Drankje, hapje en napraten
Voor meer informatie en inschrijving: klik je hier óf ga je naar
www.ontwikkelacademie.nu.
Aanmelden is verplicht (ook voor standhouders); toegang is gratis.

