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INTEGRALE AANPAK

WEER AAN DE SLAG

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.

Voor velen was het een mooie zomer en inmiddels is iedereen weer volop
aan de slag. Maar ook in de zomervakantie is hard gewerkt en met veel
plezier geleerd. In deze nieuwsbrief leest u over de zomerscholen die in
Tilburg gedraaid hebben. Verder aandacht voor onze conferentie op 1
oktober, de voortgang van het project en ouderbetrokkenheid.

Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

ZOMERSCHOLEN
Ze waren deze zomer niet te missen: de enthousiaste kinderen en
begeleiders van de zomerscholen in Tilburg. Op vier verschillende
plaatsen kwamen kinderen bijeen om met elkaar te spelen en te leren in
vakantiesfeer: ontdekken, bewegen en samenwerken.
In SummerSkool013 volgden 25 leerlingen van groep 6 en 7 van vier
Xpect Primair scholen de lesmethode “Mijn stad”. Hierin waren taal- en
rekenopdrachten verwerkt, gericht op het maken van een
kindertoeristenkrant. Voor het schrijven van artikelen waren er excursies
naar toeristenactiviteiten voor kinderen, op gebied van natuur, musea,
spelen, bewegen en dieren. De afsluiting vond plaats in de raadzaal van
de gemeente Tilburg waar de deelnemers allemaal een SummerSkool013
diploma ontvingen.
Kinderen van IKC Rendierhof gingen tijdens de zomerschoolweken “op
reis” langs Japan, Italië, België, Hawaï, Spanje, Nederland en Afrika. Ook
ouders namen deel aan verschillende onderdelen. Zij kregen onder
andere informatie over interactief voorlezen, peuterpuberteit en gezonde
voeding.
In Summerskool Stokhasselt opende wethouder Marcelle Hendrickx de
zomeractiviteiten door vragen van kinderen te beantwoorden in het
volgens haar ‘beste interview ooit’. In Stokhasselt deden 40 kinderen uit
de groepen 4 en 5 mee, onder begeleiding van twee leerkrachten, een
student pedagogiek en vier gastouders.
Het zomerthema van IKC Udenhout was “Be connected”. Het gevarieerde
activiteitenprogramma was gebaseerd op de visie van meervoudige
intelligentie. Verschillende intelligentiegebieden kwamen aan bod
waardoor kinderen van en met elkaar leerden.
Alle ervaringen van de verschillende zomerscholen worden de komende
maanden geëvalueerd en vormen de basis voor een draaiboek.

CONFERENTIE 1 OKTOBER
Zoals ook al aangekondigd in de vorige nieuwsbrief vindt op
woensdagmiddag 1 oktober de conferentie Klemtoon op Taal plaats. De
locatie is MFA De Symfonie. Al heel wat deelnemers hebben zich
ingeschreven voor deze conferentie en een keuze gemaakt uit de
verschillende workshops op het gebied van TaalTuinen, opbrengstgericht
werken met alledaagse materialen, doorgaande lijn VVE,
ouderbetrokkenheid, startgroep peuters en zomerscholen.

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

De inleidende presentatie wordt verzorgd door Dr. Paulien Muller. Haar
verhaal gaat over “Peuters en kleuters leren spelen is een vak!”. Elke
deelnemer krijgt na afloop haar boek vol praktische tips cadeau.
Er zijn nog plaatsen voor de conferentie beschikbaar. Deelname is gratis
voor basisscholen, kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen in de
gemeente Tilburg. Kom samen met collega’s of met voor- of vroegschoolse
partners! Inschrijven kan online via de link die u via het schoolbestuur of
directeur kinderopvang ontvangen hebt. Hier staat ook het volledige
programma. Geen link ontvangen of kwijtgeraakt; stuur dan een mail naar
annemarie.klomp@leerzicht.nl

VOORTGANG PROJECT
Met nog anderhalf jaar voor de boeg, gaan we in de maanden september en
oktober een tussentijdse inventarisatie houden bij alle VVE-clusters.
Schooldirecteuren en locatiedirecteuren van VVE-locaties hebben een
uitnodiging ontvangen om in gesprek met de projectleider in kaart te
brengen welke behoefte aan ondersteuning voor de resterende periode er
nog is. Dit kan gaan over extra professionalisering, procesondersteuning bij
samenwerking, inhoudelijke expertise, e.d. Een vriendelijk verzoek aan een
ieder die nog geen gesprek gepland heeft, dit te doen via de toegestuurde
link.

OUDERBETROKKENHEID
Er wordt volop gewerkt aan locatieplannen ouderbetrokkenheid. Uiterlijk 1
oktober 2014 moeten deze worden ingeleverd bij de projectleider. Voor meer
informatie hierover kunt u terecht bij de portefeuillehouder Karin van
Meersbergen (karin.van.meersbergen@tilburg.nl).

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

Het expertisecentrum Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie is de
verbinding tussen drie ontwikkelingsterreinen: de taalontwikkeling van
ouders en kinderen, de betrokkenheid van de ouders bij de
(taal)ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling en participatie van de
ouders. Op www.expertisecentrumtop.nl vindt u good practices, literatuur en
instrumenten. Doe bijvoorbeeld eens de digitale TOP-scan, een quickscan
voor scholen en instellingen die willen weten hoe sterk hun taal- en
ouderbetrokkenheidsbeleid is.
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“If you educate a mother, you educate society”
TOP
Taal, Ouderbetrokkenheid en Participatie in samenhang

