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INTEGRALE AANPAK

FLINKE STAPPEN

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.

De afgelopen maanden hebben we weer flinke stappen gezet binnen
Klemtoon op Taal. In deze nieuwsbrief aandacht voor ouderbeleid, VVEtrainingen, zomerscholen en kwaliteitszorg.

Volg ons op Twitter
@KlemtoonOpTaal

OUDERBELEID
Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is het Visiekader
Ouderbeleid vastgesteld en verspreid onder alle schoolbesturen en
kinderopvangorganisaties. Het doel van het stedelijk ouderbeleid is om
de ouder in zijn kracht te zetten om de eerste verantwoordelijke voor de
opvoeding te zijn. Uit onderzoek blijkt steeds dat dit zowel direct als
indirect als op de langere termijn de schoolse ontwikkeling en het sociaal
gedrag van kinderen positief beïnvloed. Dat vraagt om gelijkwaardig
partnerschap in de driehoek, ieder vanuit de eigen
verantwoordelijkheden. De manier van werken is daarbij afhankelijk van
de doelgroep ouders. Daarbij is het ouderbeleid van álle professionals.
Het is een kernkwaliteit in het profiel van elke professional en niet alleen
voor een coördinator of contactpersoon.

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

Met dank aan Harriët van Sprang
voor de foto’s in deze nieuwsbrief.
Ook uw foto’s in de nieuwsbrief?
Mail ze ons!

Alle VVE-locaties gaan een eigen plan van aanpak schrijven dat past bij
de eigen ouderdoelgroep. Dit plan is uiterlijk in juni 2014 gereed.
Activiteiten uit dit plan van aanpak kunnen in aanmerking komen voor
subsidie vanuit de gemeente. Voor meer informatie:
karin.van.meersbergen@tilburg.nl.

VVE-TRAININGEN

Domein 2 Ouderbetrokkenheid:
Karin van Meersbergen

Alle VVE-locaties hebben hun keuze gemaakt voor een VVE-methode.
Driehonderd pedagogisch medewerkers en leerkrachten van groep 1 en
2 zijn aangemeld voor een basis- of verdiepingstraining in de methode
van hun keuze. De insteek van de training is opbrengstgericht werken
met de betreffende methode. Elke training resulteert in een landelijk
certificaat. De trainingen worden uitgevoerd door ervaren trainers van
Fontys Fydes. Vóór de zomervakantie gaan de eerste vijf
trainingsgroepen van start. Elke deelnemer ontvangt een
voorbereidende scan waarin het beginniveau wordt vastgesteld. Na een
intake op locatie gaan de groepen van start. Bij de indeling van de
groepen is zoveel mogelijk rekening gehouden met het samen scholen
van voor- en vroegschool uit een VVE-cluster. Voor vragen over de
inhoud en organisatie van de trainingen kunt u terecht bij de
projectleider Anne Marie Klomp.

Domein 3 Meetbaarheid:
Silvana van Ginneken

ZOMERSCHOLEN

Portefeuillehouders
Domein 1 Professionalisering:
Gerben voor de Poorte

Domein 4 Effectieve Interventies:
Jet van Zantvoort (TaalTuinen)
Karin van Meersbergen
(Zomerscholen)
Domein 5 Kwaliteit VVE:
Corla Damen (voorschool)
Erika Matijsen (vroegschool)
Domein 6 Doorgaande
informatiestroom:
Petra Smit

Binnen Klemtoon op Taal zijn sinds kort de Zomerscholen
ondergebracht. Zomerscholen bieden in de zomervakantie educatieve
activiteiten voor kinderen. Hierdoor wordt een ‘zomerdip’ in de
(taal)ontwikkeling voorkomen en is er aandacht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van deze kinderen. Komende zomer gaan vier
Zomerscholen van start op basis van de ervaringen van vorig jaar:
Zomerschool Udenhout, Zomerschool Rendierhof, Zomerschool
Stokhasselt en Summerskool 013. Deze Zomerscholen gaan ervaring
opdoen met verschillende vormen van uitvoering. In de werkgroep
Zomerscholen worden ervaringen uitgewisseld en wordt van en met
elkaar geleerd. Een belangrijk eindresultaat is het handboek
Zomerscholen dat moet zorgen voor een toekomstbestendige aanpak
van Zomerscholen in Tilburg. Voor meer informatie over de
Zomerscholen: karin.van.meersbergen@tilburg.nl.

VVE-KWALITEITSZORG

Contact

Deze maand is de werkgroep VVE-kwaliteitszorg gestart.
Vertegenwoordigers van kinderopvang/peuterspeelzaalwerk en
basisonderwijs gaan de uitdaging aan om een instrument te
ontwikkeling voor voor- en vroegscholen om hiermee de kwaliteit van de
VVE zelf te monitoren en te versterken.

Klemtoon op Taal
Marius Liebregts
voorzitter Stuurgroep
Anne Marie Klomp-Pardoel
Projectleider

Redactie Nieuwsbrief
Vragen, opmerkingen en suggesties:
annemarie.klomp@leerzicht.nl

Reserveer alvast in uw agenda!
Woensdagmiddag 1 oktober 2014
Studiemiddag Klemtoon op Taal
voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten gr 1-2.

