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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.

In de eerste nieuwsbrief Klemtoon op Taal bent u geïnformeerd over de
achtergrond van het project, de bemensing en de stand van zaken in
augustus 2013. In de tussentijd is er van alles gebeurd. In deze
nieuwsbrief leest u over de laatste stand van zaken.

Stuurgroep en projectleider
De stuurgroep Klemtoon op Taal is sinds de zomervakantie 2013
maandelijks bijeen geweest. In september is Anne Marie Klomp-Pardoel
gestart als projectleider. Zij is onderwijskundige en heeft ervaring met
projecten rondom thema’s als VVE, schakelklassen, opbrengstgericht
werken en Integrale Kindcentra. Haar eerste taak was het opstellen van
een voortgangrapportage voor de inspectie Samenwerkend Toezicht
Jeugd. STJ is verheugd over de eerste stappen die inmiddels zijn gezet.
Een belangrijke toetssteen voor STJ is het effect van alle inspanningen op
het taalniveau van kinderen.

“Klemtoon Op Taal is een succes als kinderen
in Tilburg het verschil gaan merken.”
Mieke van Schijndel, Inspecteur STJ

Zes domeinen
Binnen Klemtoon op Taal zijn zes actiedomeinen die nauw met elkaar
verbonden zijn rondom hetzelfde doel: integrale aanpak van
taalachterstanden.

GOED VOOR ELK KIND
Taalstimulering vindt plaats op alle scholen, peuterspeelzalen en
kinderopvang in Tilburg. Veel kinderen met (mogelijke)
taalachterstanden bezoeken VVE-locaties. Dat betekent dat er binnen
Klemtoon op Taal extra aandacht is voor VVE voor- en vroegscholen.
Goede ervaringen die hier worden opgedaan, kunnen verspreid worden
over heel Tilburg.

Portefeuillehouders
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

Aanpak taalachterstand
Alle VVE voor- en vroegscholen in Tilburg zijn verantwoordelijk voor de
VVE-kwaliteit passend binnen het toezichtskader van de inspectie.
Samen zorgt elk cluster van voor- en vroegschool voor één aantoonbare
doorgaande ontwikkeling voor 2-6 jarigen. Elk VVE-cluster realiseert
een afgestemde communicatie en samenwerking met ouders.
Pedagogisch medewerkers en leerkrachten van VVE-locaties die met een
nieuw programma gaan werken, krijgen vanuit Klemtoon op Taal
professionalisering aangeboden. Gemeentebreed worden acht pilots
voor schakelklassen gestart als effectieve interventie voor de aanpak
van taalachterstanden, onder de naam TaalTuin. Tilburg heeft een eigen
stadsmonitor om daarmee de taalachterstanden in kaart te brengen en
meetbaar te maken.
Elk actiedomein heeft een eigen portefeuillehouder. Dit zijn
inhoudsdeskundigen die de activeiten binnen hun domein aansturen.

Wanneer ben je een VVE-cluster?
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De lijst met VVE-clusters uit 2010 is geactualiseerd. De schoolbesturen in
Tilburg hebben bepaalde basisscholen aangemerkt als VVE-vroegschool.
Richtlijnen hiervoor waren: meer dan 15% gewichtenleerlingen en/of een
leerlingpopulatie met mogelijke achterstandskenmerken (multiproblemgezinnen, armoede, lage Nederlandse taalvaardigheid). De
peuterspeelzalen die samenwerken met deze VVE-basisscholen zijn
vrijwel allemaal VVE-voorscholen. Gezamenlijk vormen de voor- en
vroegschool een VVE-cluster.
Kinderopvangorganisaties die voldoen aan de wet- en regelgeving VVE
kunnen zich als VVE-locatie aanmelden bij de gemeente. Ze krijgen dan
een VVE-vermelding in het Landelijk Register Kinderopvang en
Peuterspeelzalen.

Doorgaande lijn
Binnen Klemtoon op Taal wordt een format ontwikkeld waarin voor- en
vroegscholen afspraken vastleggen over de doorgaande ontwikkelingslijn
en ontwikkelpunten kunnen formuleren. De VVE-clusters krijgen dit
format binnenkort toegestuurd. Een belangrijk onderdeel in deze
doorgaande lijn is een gezamenlijke ouderbeleid. Binnen Klemtoon op
Taal wordt een gemeentebreed visiekader ontwikkeld voor
ouderparticipatie. Dit kader biedt álle basisscholen en
kinderopvangorganisaties aandachtspunten voor de ontwikkeling van een
goed ouderbeleid.

