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EERSTE RESULTATEN

INTEGRALE AANPAK
Klemtoon op Taal is een breed
Tilburgs project. Basisonderwijs,
peuterspeelzalen, kinderopvang,
WeerSamenNaarSchool,
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 beginnen 2014 met de lancering van een aantal concrete producten
die binnen Klemtoon op Taal ontwikkeld zijn. De betreft de volgende
documenten:
1. Definitieve lijst van VVE-clusters in de gemeente Tilburg voor 2014.
2. Format Doorgaande lijn voor VVE-clusters. Hulpmiddel om de
huidige en gewenste situatie op elke locatie in kaart te brengen en
acties te formuleren.
3. Visiekader Ouderbeleid. Richtinggevende uitspraken waaraan een
goed ouderbeleid op voorschoolse voorzieningen en basisscholen in
de gemeente Tilburg moet voldoen. Locaties die hiermee hun eigen
ouderbeleid gaan inrichten kunnen hiervoor subsidie aanvragen.
4. Format Afspraken VVE-ouderbeleid. Hulpmiddel voor elke VVElocatie om ouderbeleid vorm te geven volgens de richtlijnen van de
inspectie.
5. Overdrachtsprotocol en – formulier. Overgang van voorschoolse
voorziening naar basisschool. Digitaal formulier voor de overdracht
van peuters die 4 jaar worden. Bij VVE-kinderen wordt het formulier
mondeling doorgesproken (‘warme’ overdracht) met het
basisonderwijs.
Deze instrumenten worden (een aantal hiervan na vaststelling in de LEA
op 26 februari) via de schoolbesturen en directies van
kinderopvangorganisaties in Tilburg verspreid.

Taaltoets voor pedagogisch medewerkers
Eind 2013 hebben pedagogisch medewerkers van de kinderopvang en
peuterspeelzaal een taaltoets gemaakt. Binnenkort zijn de uitslagen
bekend. Degenen die niet geslaagd zijn, krijgen een taalcursus
aangeboden waarmee ze hun taalniveau kunnen verhogen. We wensen
hen veel succes en vertrouwen erop dat zij zullen slagen voor de
herkansing!

“Ik had er erg tegenop gezien,
maar het viel uiteindelijk best wel mee”
Deelneemster taaltoets

Mijlpalen 2014

Portefeuillehouders

Een belangrijke mijlpaal in 2014 wordt de scholing en certificering van
pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Uiterlijk 1 maart 2014 maken
de schoolbesturen en directies van kinderopvang bekend met welke VVEprogramma hun VVE-locaties gaan werken. Er zal in verschillende
niveaus geschoold worden: basistraining en verdiepingstraining. De
eerste groep start vóór de zomervakantie. Tijdens de scholing is aandacht
voor de betreffende VVE-methode én voor opbrengstgericht werken met
taal. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van één VVE-cluster
worden bij voorkeur samen geschoold. Dit bevordert de samenwerking en
de doorgaande lijn.

Domein 1 Professionalisering:
Gerben voor de Poorte
Domein 2 Ouderbetrokkenheid:
Karin van Meersbergen
Domein 3 Meetbaarheid:
Silvana van Ginneken
Domein 4 Effectieve Interventies:
Jet van Zantvoort
Domein 5 Kwaliteit VVE:
Corla Damen (voorschool)
Erika Matijsen (vroegschool)
Domein 6 Doorgaande
informatiestroom:
Petra Smit

TAALTUIN
Eén van de domeinen binnen Klemtoon op Taal is de uitbreiding van de
schakelklassen. Jet van Zantvoort is portefeuillehouder en vertelt.

“Blij verrast waren we, toen een groot aantal scholen
zich aanmeldde voor deelname aan de TaalTuin!
Jet van Zantvoort, portefeuillehouder

Jet: “Na de herfstvakantie zijn acht scholen gestart: De Bloemaert, De
Cocon, Don Sarto, Jan Ligthart Rendierhof, Prins Bernhard, De Triangel,
De Vuurvogel en De Zuidwester.”
De TaalTuin is bedoeld voor leerlingen uit de groepen 3 en/ of 4 met een
grote taalachterstand, die in te halen is en streeft er naar de einddoelen
van de groep te halen.
De leerlingen hebben minimaal acht contacturen in een groepje van
minimaal acht leerlingen en krijgen les van een en dezelfde leerkracht in
een apart daartoe ingerichte (eventueel gedeelde) ruimte. Deze leerkracht
is hiervoor speciaal getraind. Ouders worden uitdrukkelijk betrokken bij
de TaalTuin. Er is een intensief contact met externe instanties, zoals de
bibliotheek, GGD, Brede School, etc.
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Jet: “Tijdens de eerste netwerkbijeenkomst met de leerkrachten bleek
hun grote betrokkenheid. Komende maanden ga ik in gesprek met
leerkrachten en directeuren om hun bevindingen en ontwikkeling tot nu
toe te bespreken. De knelpunten en positieve ervaringen worden
verzameld om mee te nemen naar de definitieve uitwerking van het kader
rondom de TaalTuin.”
In februari 2014 ontvangen de scholen een mailing voor aanmelding bij
de verschillende schakelklassen (Taalklas, Topklas, TaalTuin) voor het
schooljaar 2014-2015.
Voor meer informatie over de TaalTuin: schakelklassen@wsnstilburg.nl
T: 013-4676472

