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INTEGRALE AANPAK

PROFESSIONALISERING

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.

Deze nieuwsbrief staat in het teken van professionalisering van
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De krachtigste manier om
tijdelijke projectgeld duurzaam in te zetten, is te investeren in mensen.
Door hen bekwamer te maken en te inspireren zichzelf verder te
ontwikkelen kunnen kinderen ook na een subsidieperiode profiteren van
de kwaliteitsimpuls. In deze nieuwsbrief daarom aandacht voor de VVEtrainingen en bezemgroepen, de taaltoets en taalscholing en de
workshops ouderbetrokkenheid.

VVE-certificering
Leest u ze ook? Die kleurrijke tweets die trainer @EmilieGroot verstuurt
over de #Piramide scholing van @KlemtoonopTaal? Samen met haar
collega-trainers rondt ze dit voorjaar de VVE-trainingen voor Piramide
en Uk&Puk af. Intensieve trainingen van 6 tot 8 bijeenkomsten waarin
pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1-2 leren om
opbrengstgericht te werken met een VVE-methode. Ze leren om
kinderen te stimuleren zich verder te ontwikkelen door middel van spel.
Hierbij gebruik makend van een rijke leeromgeving, handreikingen uit
de methode en betrokkenheid van ouders. Tijdens de training bouwt
elke deelnemer een eigen portfolio op. Daarnaast vinden
groepsbezoeken op locatie plaats.
Na een jaar trainen zullen ruim 300 deelnemers op 8 juli 2015 hun
landelijk certificaat ontvangen uit handen van de trainers en van
wethouder Marcelle Hendrickx. We zijn trots op de inzet van alle
deelnemers en trainers. Hiermee hebben we in Tilburg een belangrijke
mijlpaal bereikt voor de kwaliteit van VVE.
Woensdag 8 juli 2015 - Koning Willem II Stadion, Tilburg
18.30-19.30 uur
Ontvangst; voor-ondertekening certificaten door
deelnemers
19.30 uur-21.oo uur Feestelijke uitreiking en aansluitende borrel

Bezemgroepen
Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Voor deelnemers die niet aan eerdere trainingen konden deelnemen,
zijn inmiddels nieuwe trainingen gestart. Ook is een verkorte training
gestart voor vervangers die incidenteel op VVE-locaties worden ingezet.

Taaltoets en taalscholing
De 37 grootste gemeenten in Nederland hebben afgesproken dat zij het
taalniveau van pedagogisch medewerkers in de voorschoolse sector gaan
verhogen. Iedere medewerker op een VVE-locatie moet minimaal voldoen
aan het taalniveau dat overeenkomt met MBO-niveau 4. Het is zowel in het
belang van het kind als van de pedagogisch medewerker zelf om serieus
werk te maken van het eigen taalniveau. Pedagogisch medewerkers die
taalvaardig zijn, zijn beter in staat om (doelgroep)kinderen te
ondersteunen in hun taalontwikkeling. Bovendien zorgt een voldoende
eigen taalniveau voor meer werkplezier en arbeidsperspectief.
In de afgelopen periode hebben pedagogisch medewerkers in Tilburg de
taaltoets van Mr. Dutch gedaan. Mr. Dutch heeft een hoge waardering in de
Kieswijzer Taaltoetsen vanwege de specifieke beroepsgerichtheid op VVE.
Inmiddels heeft 61% van de pedagogisch medewerkers de taaltoets
behaald. De medewerkers die niet geslaagd zijn, krijgen gerichte scholing
op taalonderdelen aangeboden en hebben recht op herkansing. Met de
scholingsorganisatie zijn hernieuwde afspraken gemaakt om ervoor te
zorgen dat medewerkers pas op herkansing gaan als er voldoende
zekerheid van slagen is. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de trainers.
Heeft u vragen over de taaltoets of taalscholing, dan kunt u terecht bij uw
leidinggevende of bij de projectleider Klemtoon op Taal,
annemarie.klomp@leerzicht.nl.

Workshops ouderbetrokkenheid

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

Noteer alvast in uw agenda
Showtime!
Een feestelijke presentatie van alle
bereikte mijlpalen binnen
Klemtoon op Taal.
Woensdag 25 november 2015
14.30-18.oo uur
Centrum Tilburg
(exacte locatie volgt later)

Een belangrijk speerpunt binnen Klemtoon op Taal is de vergroting van
ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen. Zeker bij jonge
kinderen is het van belang dat pedagogisch medewerkers en leerkrachten
goed afstemmen met ouders en hen stimuleren om ook thuis met hun kind
te spelen en voor te lezen. De VVE-locaties samen hebben voor meer dan
9 ton aan subsidie vanuit Klemtoon op Taal ontvangen om hiermee aan de
slag te gaan. Er zijn mooie voorbeelden in de stad van ‘tasjesprojecten’ en
‘ouderkamers’. Uit een inventarisatie is gebleken dat er behoefte is aan het
bekijken van praktijkvoorbeelden van goedlopende ouderactiviteiten. Twee
VVE-locaties zetten hun deuren open en nodigen u uit om te komen kijken
en luisteren. Er is volop ruimte voor vragen en om met elkaar in gesprek te
gaan. Kies uit de volgende data:
Dinsdag 26 mei 2015 - 15.00-16.00 uur
BS Antares - PSZ Kruispunt - BS Wandelbos - PSZ Wandelbos
Sabelhof 12 in Tilburg
Woensdag 3 juni 2015 - 13.00-14.00 uur
BS Don Sarto - PSZ Mees
Oude Hilvarenbeekseweg 15 in Tilburg
TIP: KOM SAMEN MET JE VOOR- OF VROEGSCHOOLSE PARTNER
Inschrijven kan via deze link. Deelname is gratis voor alle basisscholen,
peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties in de gemeente Tilburg.
Mail voor meer informatie naar Dianne van den Hurk,
D.vandenHurk@kinderstadtilburg.nl.

