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INTEGRALE AANPAK

EEN NIEUWE LENTE . . .

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.

In dit lentenummer hebben we weer een aantal interessante onderwerpen
voor u in pett0. Allereerst een terugblik op de informatiemiddagen over de
Kwaliteitszorgkaart. We berichten over de nieuwe HBO pedagogisch
coaches in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk die in april van
start gaan. Verder aandacht voor de webbased versie van het
overdrachtsinstrument, de enquête Kijk! en de certificering.

Informatiemiddagen Kwaliteitszorgkaart
Ruim zestig belangstellenden kwamen naar de informatiemiddagen over de
Kwaliteitszorgkaart. De werkgroepleden Lizette Knuvers (BS Cocon),
Roosje Verhees (NulVier), Ad de Jong (Xpect Primair) en Natasja Geleijns
(KDV De Teddybeer) presenteerden in afwisselende duo’s de
Kwaliteitszorgkaart als hét cadeautje voor de VVE-locaties.
Klik hier voor de Kwaliteitszorgkaart. Klik hier voor de handleiding.
De Kwaliteitszorgkaart helpt om de kwaliteit van je voor- en vroegschoolse
educatie in kaart te brengen. Nu nog in een papieren variant maar rond de
zomer hopen we de webbased versie beschikbaar te hebben. Met je eigen
team, bij voorkeur samen met je VVE-partner, breng je in kaart hoe jullie
aankijken tegen specifieke VVE-onderdelen. Deze zijn afgeleid van het
VVE-toezichtskader zoals de VVE-inspectie dit hanteert. Uit deze
inventarisatie wordt duidelijk welke onderdelen nog actie vragen en waar
prioriteiten liggen. Bij de digitale versie kan per VVE-cluster onderscheid
gemaakt worden tussen de resultaten van de voor- en vroegschool. De
voorgenomen acties worden uitgewerkt in je eigen school- of locatieplan.
De gegevens uit de zelfevaluatie kunnen ook gebruikt worden in gesprek
met de inspectie over VVE-kwaliteit.

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Een mooie aansluiting op de Kwaliteitszorgkaart zijn de Kijkwijzers. Met
deze observatielijsten kunnen HBO pedagogisch coaches of VVEcoördinatoren gericht kijken naar het handelen van pm-ers en leerkrachten
in de groep. De Kijkwijzers worden ingevuld en besproken met de
betreffende medewerker om hen te helpen de geleerde vaardigheden nog
beter toe te passen. De Kijkwijzers “Omgaan met ouders” en
“Speelleeromgeving” zijn inmiddels als uitprobeerversie beschikbaar. We
horen graag jullie ervaringen en suggesties voor verbeteringen. Later dit
jaar volgen nog vijf andere Kijkwijzers.

HBO pedagogisch coaches
Om het opbrengstgericht werken in de VVE-voorscholen nog verder te
versterken, worden HBO gekwalificeerde medewerkers ingezet. Binnen het
peuterspeelzaalwerk is inmiddels ervaring opgedaan met HBO geschoolde
pedagogisch medewerkers die een meewerkende rol vervullen op de groep.
Daarnaast gaan we nu ook werken met HBO pedagogisch coaches, in ieder
geval in de kinderopvanggroepen. Vanaf 1 april a.s. gaan circa 13 coaches aan
de slag. Elke kinderopvangorganisatie heeft minimaal één HBO pedagogisch
coach in dienst. De coaches krijgen vier uur per week per groepsruimte om
pm-ers te coachen. Er vindt op 22 april een gezamenlijke startdag plaats onder
begeleiding van deskundige trainers. Eén van deze trainers zal ook de rol van
coach-the-coach vervullen gedurende de verdere looptijd van Klemtoon op
Taal. Met de komst van deze HBO pedagogisch coaches gaat een
langgekoesterde wens in vervulling.

Webbased overdrachtsformulier
Binnen Klemtoon op Taal is een uniform overdrachtsformulier ontwikkeld
voor kinderen die naar de basisschool gaan. Dit formulier wordt nu alleen
binnen de gemeente Tilburg gebruikt. Het samenwerkingsverband Plein 013
heeft het initiatief genomen om op basis van dit formulier een webbased versie
te maken die binnen het hele samenwerkingsverband (Tilburg, Alphen, Goirle,
Oisterwijk en Hilvarenbeek) gebruikt gaat worden. Het instrument wordt
DOD proof waardoor het mogelijk is voor basisscholen om op een veilige
manier gegevens binnen te halen in hun eigen leerlingvolgsysteem.
De pilot voor dit webbased overdrachtsformulier is in volle gang. Plein 013
streeft ernaar om bij aanvang van het schooljaar 2015-2016 binnen de regio
van Plein 013 het nieuwe instrument in te zetten. Mocht u vragen hebben over
deze pilot dan kunt u contact opnemen met Cobi Brouwers,
c.brouwers@plein013.nl of 013-2100132.

Kijk! 0-7 webbased
Om de doorgaande lijn van peuters en kleuters te versterken, ligt er een
voorstel vanuit Klemtoon op Taal om te gaan werken met KIJK! 0-7 webbased.
Alle VVE-locaties die hiervoor belangstelling hebben, zouden dan gebruik
kunnen maken van financiële middelen voor licentiekosten (inclusief
omzetting van huidige KIJK! naar KIJK! webbased) en scholingskosten.
Alle VVE-locaties hebben hiervoor een korte enquête gekregen. Enquête nog
niet ingevuld? Klik dan hier en vul snel in.

Feestelijke uitreiking VVE-certificaten
Contact
Redactie Nieuwsbrief
annemarie.klomp@leerzicht.nl

@Klemtoonoptaal

Op woensdag 8 juli vindt de uitreiking plaats van de VVE-certificaten. Ruim
320 (!) deelnemers zullen dan het landelijk certificaat overhandigd krijgen.
Wethouder Marcelle Hendrickx zal de aanwezigen toespreken.
LET OP!
Gewijzigde locatie Koning Willem II Stadion, Tilburg
18.30-19.30 uur
Ontvangst; voor-ondertekening certificaten door deelnemers
19.30 uur
Feestelijke uitreiking en aansluitende borrel

