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INTEGRALE AANPAK

SPELEND WERKEN AAN DE TOEKOMST

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
gezamenlijk integrale aanpak.

“Bijna 300 vrolijke vrouwen en een enkele man ontvingen gisteravond hun
certificaat. Ze zijn met succes geschoold in een landelijk erkend programma
voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). De bedoeling: jonge kinderen
al spelend voorbereiden op hun carrière.”
Dit is een citaat uit een artikel in het Brabants Dagblad van 9 juli j.l.
Het ging er inderdaad vrolijk aan toe in het Willem II stadion. De sfeer
kwam er al goed in door een optreden van The Epic Crew van de
DC Company onder leiding van Davey de Kok. Een groep jonge dansers van
10 tot 12 jaar liet een weergaloze HipHop act zien. De gecertificeerden
werden toegesproken door de bestuurder van Kinderstad, mevrouw Harriet
Griep die hen prees voor hun inzet voor scholing naast baan en
huishouden. Vervolgens liet trainster Emilie Groot zien dat de scholing
heeft geleid tot versterking van competentiegevoel, ouderbetrokkenheid en
taal- en rekenaanbod op de locaties. Wethouder Marcelle Hendrickx van
Onderwijs en Jeugd reikte daarna aan vier deelnemers het certificaat uit.
Ook zij gaf aan trots te zijn op alle 284 gecertificeerden. Na een laatste
optreden van de dansgroep werden de overige certificaten overhandigd en
was het tijd voor felicitaties, een drankje en uiteraard een selfie in het
stadion.
Inmiddels zijn de zogenaamde bezemgroepen voor Piramide en Uk&Puk
van start gegaan. Deze deelnemers hopen eind 2015 hun certificaat te
behalen.

Na afloop van de uitreiking liep ik naar Skybox 12. Voor deze keer
omgedoopt tot kleedkamer van The Epic Crew. Op mijn vraag: “Hoe
vonden jullie het?”, kreeg ik in koor: “Leuheuk!”. Eén meisje vulde aan: “Ik
kende zooooveel mensen: de juffen van het kinderdagverblijf, die van de
BSO en een heleboel leerkrachten van mijn school”.

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Da’s toch mooi, dacht ik. Ze zijn 10, 11, 12 jaar oud, dansen de sterren van
de hemel, zijn Europees Kampioen HipHop 2015, stralen een
zelfverzekerdheid uit waar zelfs volwassenen jaloers op mogen zijn.
Wat fijn dat er ouders, dansleraren, pedagogisch medewerkers en
leerkrachten zijn die allemaal vanuit hun eigen rol en expertise een
bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van deze kinderen.
Anne Marie Klomp, projectleider Klemtoon op Taal

Terugblik workshops ouderbetrokkenheid
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“Na de conferentie van Klemtoon op Taal op 1 oktober 2014 kregen we
verzoeken voor meer informatie over ouderbetrokkenheid en met name de
invulling van de ouderkamers”, vertelt Petra Smit, portefeuillehouder van
Klemtoon op Taal. “We vonden twee scholen bereid om te vertellen over
hun ouderkamer en hun manier om ouders te betrekken bij educatie en
onderwijs”. Basisschool Antares en bassischool Don Sarto hebben hun
deuren open gezet en ieder op hun eigen manier de deelnemers een kijkje
laten nemen in hun ouderkamer. Petra blikt tevreden terug: “De opkomst
was goed en er zijn veel ideeën uitgewisseld. Het is fijn om op deze manier
weer eens in gesprek te gaan met professionals en te kunnen leren van
elkaar”.
Als afsluiter heeft iedere aanwezige locatie een exemplaar van het boek
“Succes! met ouders. Een inspiratieboek voor het werken met
ouderroutines” meegekregen. Hiermee hopen we iedereen nog meer uit te
dagen om met de ouderroutines aan de slag te gaan.
Er zijn nog enkele exemplaren van het boek over. Interesse? Stuur een
email naar annemarie.klomp@leerzicht.nl.

Kijkwijzers
In het afgelopen half jaar heeft de werkgroep Kijkwijzers samen met Els van
der Voort van Kracht Educatief zeven Kijkwijzers ontwikkeld Met deze
observatielijsten kunnen HBO pedagogisch coaches of VVE-coördinatoren
gericht kijken naar het handelen van pm-ers en leerkrachten in de groep. De
Kijkwijzers worden ingevuld en besproken met de betreffende medewerkers
om hen te helpen de geleerde vaardigheden nog beter toe te passen. De
volgende Kijkwijzers zijn beschikbaar: Relatie met ouders, Speelleeromgeving,
Pedagogisch klimaat, Spel en spelbegeleiding, Opbrengstgericht werken,
Interactie en Samenwerking met partners, inclusief een handleiding.

KIJK! scholing
Showtime!
Woensdag 25 november 2015
Kom genieten, kom snuffelen,
laat je inspireren.

Alle VVE-locaties die eerder hebben aangegeven belangstelling te hebben
voor scholing en licenties voor KIJK! 0-7 jaar webbased zijn inmiddels
telefonisch benaderd voor de definitieve namen van deelnemers. 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 een mail naar
annemarie.klomp@leerzicht.nl.

Inschrijving Showtime!
Op woensdag 25 november 2015 presenteren we de bereikte mijlpalen van
Klemtoon op Taal.
Tijd: 14.30 – 18.00 uur.
Locatie: Theater MIDI, Heuvelring 108 in Tilburg.
Voor meer informatie en inschrijving: klik je hier.

Theater MIDI in Tilburg

Een fijne zomervakantie!

