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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.

We zijn dit jaar nog maar net begonnen en toch blikken we alvast vooruit
naar eind 2015. Dan zal het project Klemtoon op Taal afgerond worden.
We hebben dus nog een heel kalenderjaar de tijd om alle goede
voornemens voor de versterking van taal en VVE te realiseren. Op
woensdagmiddag 25 november 2015 sluiten we af met een bruisende
slotconferentie. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

In deze nieuwsbrief van januari besteden we aandacht aan de volgende
onderwerpen: taakuren op peuterspeelzalen, subsidieaanvragen 2014 en
inschrijving voor informatiemiddagen Kwaliteitszorgkaart.

HELDERHEID OVER TAAKUREN
Tijdens de gesprekken die de projectleider vorig najaar had met de
verschillende VVE-clusters, bleek het voor basisscholen onduidelijk hoe
het zit met taakuren van pedagogisch medewerkers van de
peuterspeelzalen. Basisscholen en peuterspeelzalen willen graag met
elkaar overleggen over doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid maar in
de praktijk blijkt het lastig om gezamenlijke overlegmomenten te
plannen. Er is ook een indruk ontstaan dat pm-ers hiervoor helemaal
geen taakuren zouden hebben. “Dat is pertinent onjuist”, zegt Christien
Theulen, bestuursadviseur van Kinderopvanggroep. “Elke VVEpeuterspeelzaal heeft wel degelijk taakuren voor haar pedagogisch
medewerkers, voor de uitvoering van taken voortvloeiend uit het
subsidiecontract met de gemeente Tilburg. Je moet daarbij denken aan
de warme overdracht, oudergesprekken, maar ook aan contact tussen
peuterspeelzalen en basisscholen. Taakuren worden berekend en
ingepland op locatieniveau door de betreffende locatiedirecteur. Deze
uren kunnen dus ook worden ingezet voor overleg tussen pm-ers en
leerkrachten van de basisschool.” Christien ziet wel een ander knelpunt:
“De werkuren van pedagogisch medewerkers en leerkrachten lopen niet
gelijk. Op het moment dat leerkrachten graag direct na schooltijd willen
overleggen, kunnen pedagogisch medewerkers nog een peutergroep
draaien of in de buitenschoolse opvang werken. Afstemming van
overlegtijden zal een kwestie van geven en nemen zijn. In overleg met de
locatiedirecteur kan er de ene keer voor vervanging gezorgd worden en
zal de andere keer uitgeweken moeten worden naar een ander tijdstip,
bijvoorbeeld in de avonduren.”

Wist u dat ….
de foto’s op de conferentie
gemaakt zijn door
Peter Pijnenburg ©

SUBSIDIEAANVRAGEN 2014
Vóór de kerstvakantie heeft de gemeente Tilburg het merendeel van de
subsidieaanvragen volledig gehonoreerd. In januari 2015 vindt
besluitvorming plaats over het resterende deel. Op korte termijn worden de
bedragen aan de schoolbesturen en kinderopvangorganisaties uitgekeerd.
Vorig jaar september is de Checklist Subsidieaanvraag Klemtoon op Taal
verspreid. Hierin is aangegeven voor welke domeinen subsidieaanvragen
ingediend kunnen worden. Tot uiterlijk 31 januari 2015 kunnen aanvragen
ingediend worden die betrekking hebben op werkzaamheden of activiteiten
die tot en met 2014 zijn uitgevoerd. Neem bij vragen of knelpunten zo
spoedig mogelijk contact op met annemarie.klomp@leerzicht.nl.
Aanvragen voor activiteiten en werkzaamheden in 2015 kunnen vanaf heden
worden ingediend bij de projectleider door middel van het bekende
aanvraagformulier. Dringend advies: wacht hier niet te lang mee in verband
met de procedure voor goedkeuring.

INFORMATIEMIDDAG KWALITEITSZORGKAART
In maart vinden in Tilburg informatiemiddagen plaats over de
Kwaliteitszorgkaart. Dit is een zelfevaluatie-instrument om de kwaliteit van
VVE in kaart te brengen en te borgen. Het helpt VVE voor- en vroegscholen
om duidelijk te krijgen wat er goed loopt en waar verbeterpunten liggen. Het
is een zelfevaluatie-instrument voor het hele team. De middagen zijn
bedoeld voor locatiedirecteuren van peuterspeelzaal/kinderopvang, HBO-ers
in de voorschool, schooldirecteuren, VVE-coördinatoren en
onderbouwcoördinatoren.
TIP: KOM SAMEN MET JE VOOR- OF VROEGSCHOOLSE PARTNER!
Kies uit de volgende drie data:
Maandag 2 maart 2015, 14.45 – 17.00 uur, MFA Zuiderkwartier
Dinsdag 3 maart 2015, 14.45 – 17.00 uur, BS De Regenboog
Donderdag 12 maart 2015, 14.45 – 17.00 uur, BS Antares (ouderkamer)
Klik hier voor het programma en online-inschrijving.
Deelname is gratis voor VVE-locaties in de gemeente Tilburg.

2016 EN VERDER

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

Achter de schermen zijn we druk bezig met ideevorming over hoe verder na
2015? Hoe borgen we hetgeen bereikt is? Hoe sluiten we aan bij stedelijke en
landelijke ontwikkelingen voor 0-12 jarigen? Hoe houden we ook na 2015
vinger aan de pols voor kwaliteit? We praten in de komende periode hierover
op verschillende plaatsen en in verschillende samenstellingen. We staan
open voor goede ideeën en constructieve gedachten. Mail ons via de redactie
van de nieuwsbrief.

