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INTEGRALE AANPAK

BIJNA ZOMER

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.

Met de zomervakantie voor de boeg, blikken we in deze nieuwsbrief terug
op de afgelopen maanden en lichten we alvast een tipje van de sluier op
over de conferentie Klemtoon op Taal.

TRAININGEN
Eind 2013 hebben pedagogisch medewerkers van kinderopvang en
peuterspeelzalen een taaltoets gemaakt. Naast geslaagden, hadden we
ook deelnemers die, vooral op het onderdeel begrijpend lezen, geen
voldoende behaalden. Voor deze medewerkers biedt Klemtoon op Taal
een extra training en herkansing. We wensen hen veel succes hierbij!

VVE-scholing
Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Voor de zomervakantie zijn de eerste vijf groepen pedagogisch
medewerkers van de VVE-voorscholen van start gegaan met de
basisscholing van de programma’s Uk&Puk en Piramide. Na een
intakegesprek met de locatiedirecteuren is in de eerste bijeenkomst veel
aandacht geschonken aan de persoonlijke beginsituatie. In de trainingen
wordt aangesloten bij de al aanwezige kennis en ervaring van de
deelnemers. Hoofddoel van de training is persoonlijke VVE-certificering
van medewerkers en implementatie van het programma op locatie. In de
tweede bijeenkomst wordt ingezoomd op de jaarplanning en op het
investeren in een rijke basis: de speelleeromgeving. Naast
informatieoverdracht is er in de training veel ruimte voor gesprekken met
collega’s over visie en werkafspraken. Hoe past dit VVE-programma bij
mijn manier van werken? Wat is nodig om op een goede manier met het
programma te werken? Het verzamelen van bewijsmateriaal voor ieders
portfolio loopt als een rode draad door de scholing. Ook de
groepsbezoeken zijn hierop afgestemd. Hoewel de eerste groepsbezoeken
pas na de zomervakantie gepland staan, zijn er al enkele pedagogisch
medewerkers die de trainers gevraagd hebben nog voor de vakantie op
groepsbezoek te komen zodat zij de juiste keuzes kunnen maken bij het
optimaal inrichten van hun lokaal.
Deelnemers van de basisscholing reageren enthousiast:
 “Door de 0-meting word ik me bewust van wat ik al wel en nog niet
doe om ontwikkeling van kinderen te stimuleren.”
 “Ik krijg meer inzicht in wat nodig is om planmatiger te werken.”
 “Ik vind de bijeenkomst een mooie balans tussen theorie en praktijk.”

Nog voor de zomervakantie zullen de overige groepen starten. Anoeska van
Gaalen en Emilie Groot van Fonty Fydes nemen met alle locaties contact op
voor de locatie-intake en maken op basis daarvan afspraken voor vervolg.

CONFERENTIE KLEMTOON OP TAAL

Portefeuillehouders
Professionalisering:
Gerben voor de Poorte
Ouderbetrokkenheid:
Karin van Meersbergen
TaalTuinen:
Jet van Zantvoort
Zomerscholen:
Karin van Meersbergen
Kwaliteit VVE-voorschool:
Corla Damen
Kwaliteit VVE-vroegschool:
Erika Matijsen
Doorgaande informatiestroom:
Petra Smit

Op woensdagmiddag 1 oktober 2014 is het zover: de conferentie Klemtoon
op Taal voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten groep 1 t/m 4. We
zijn te gast bij MFA De Symfonie in Tilburg. Het belooft een interessant en
vrolijk programma te worden vol inspirerende sprekers, concrete aanpakken,
muziek en social media. We lichten alvast een tipje van de sluier op:
Dr. Paulien Muller zal ons meenemen in haar verhaal over ‘Peuters en
kleuters leren spelen is een vak!’. Alle deelnemers aan de conferentie krijgen
na afloop haar boek vol praktische tips cadeau. Verder zijn er zes interactieve
workshops waarin je kennis kunt halen en delen over de volgende
onderwerpen: TaalTuinen, opbrengstgericht werken met alledaagse
materialen, doorgaande lijn VVE, ouderbetrokkenheid, startgroep peuters en
zomerscholen. Dit alles wordt afgewisseld met muziek, een hapje en een
drankje. Breng tijdens de conferentie je smartphone maar mee. We gaan
twitteren met #kot14 en wie weet klinken jouw tweets straks wel als muziek
in je oren…
Deelname is gratis voor basisscholen, kinderopvangorganisaties en
peuterspeelzalen in de gemeente Tilburg. Kom samen met je collega’s en je
voor- of vroegschoolse partners. Inschrijven kan online via de link die je via
je schoolbestuur of directeur kinderopvang ontvangt. Snelle inschrijvers
hebben gegarandeerd een plaats in de workshops van hun eerste keuze. Dus
wacht niet langer en meld je aan!

AANDACHT VOOR DE VAKANTIEDIP
Heerlijk zo’n lange zomervakantie maar het taalleesniveau van kinderen kan
tijdens de zes vakantieweken flink achteruit gaan. School aan Zet heeft een
kwaliteitskaart gemaakt met tips voor leerkrachten, pedagogisch
medewerkers en voor ouders ter voorkoming van de vakantiedip. Kijk op
www.schoolaanzet.nl en zoek op “vakantiedip”.
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