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MOOIE MOMENTEN IN SHOWTIME!
Een theaterzaal vol pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directeuren
van onderwijs en kinderopvang, bestuurders en medewerkers van de
gemeente en inspectie. Professionals die de ontwikkeling van jonge
kinderen een warm hart toedragen, waren op 25 november j.l. bijeen om
de resultaten van Klemtoon op Taal te bekijken én te vieren.
Wethouder Marcelle Hendrickx opende met haar videoboodschap de
middag en riep op tot verdere integrale samenwerking om
ontwikkelingsachterstanden en laaggeletterdheid te stoppen.
Vervolgens hield Steven Pont een inspirerend betoog over de
ontwikkeling van kinderen in vergelijking met hamsters, over de
pedagogiek die voorafgaat aan de didactiek en over de pedagogische
relatie tussen professional en kind.
Daarna was het tijd voor de magische opening van onze nieuwe website
door Justin Vliegenthart, goochelaar, verwonderaar én waarnemend
directeur van basisschool De Lochtenbergh.
Projectleider Anne Marie Klomp nam de aanwezigen mee in haar
verhaal over Max. Een kind dat met begeleiding van zijn ouders en de
professionele aanpak van pedagogisch medewerkers en leerkrachten tot
maximale ontwikkeling en ontplooiing komt. Alle instrumenten die
professionals hierbij kunnen inzetten, inclusief een aanbod voor hun
eigen professionele ontwikkeling, zijn terug te vinden in de
zoombrowser, gemaakt door JAM visual thinking.
Tijdens de informatiemarkt zijn alle instrumenten door de makers en/of
hun enthousiaste gebruikers toegelicht aan de bezoekers. Dit leverde
mooie ontmoetingen op.
In de Grande Finale werden de deelnemers uitgenodigd om het beste uit
zichzelf te halen én te ervaren dat zij in staat zijn om vanuit eenvoudige
klanken één harmonieus geluid te laten horen. Het door Jan Kortie
gecomponeerde Russisch lied, liet hierover geen twijfel:
Wai//sieng//roe/sies/liet///al/ken/wai/roe/sies/niet
Wai/kan/meer//dan/wai/sjel//lef//denk
Klik hier voor een impressie van Showtime!

PALET013
In Tilburg wordt vanuit verschillende projecten en vanuit verschillende
doelstellingen gewerkt aan de versterking van het onderwijs en de
kinderopvang. Dit vraagt de nodige inzet en expertise van professionals die
dagelijks werken met kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Om nu alle
informatie voor deze professionals op één plek toegankelijk te maken, is de
website www.palet013.nl gemaakt. Hét expertiseplatform voor de regio
Tilburg.
Onder het tabblad Subsidies vindt u de laatste informatie over aanvragen
ouderbetrokkenheid 2016. Let op: uiterste indiendatum voor eerste helft
2016 is 15 januari 2016.
We denken met deze website in een behoefte te voorzien. Uiteraard horen
we graag uw mening hierover en mogelijk uw suggesties voor verbetering.
Laat het ons weten via corry.vandenbosch@tprimair.nl.

TAALTUIN
“Ik ben trots op dit mooie tijdschrift waarin twaalf TaalTuinen enthousiast
vertellen over hun TaalTuin en de positieve effecten daarvan op de leerlingen”.
Aan het woord is Jet van Zantvoort, coördinator Schakelklassen Plein013. Het
tijdschrift TaalTuin geeft naast deze goede voorbeelden ook veel tips om lezen
te bevorderen en handreikingen voor leerkrachten om de Nederlandse Taal te
versterken. Er zijn nog exemplaren van deze ‘glossy’ beschikbaar via
j.v.zantvoort@plein013.nl.

DIGITALE KWALITEITSZORGKAART

Contact
Redactie Nieuwsbrief
annemarie.klomp@leerzicht.nl
@Klemtoonoptaal
Samen sterk voor integrale aanpak
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Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

In oktober en november j.l. hebben drie instructiebijeenkomsten voor
groepsbeheerders van de digitale kwaliteitszorgkaart plaatsgevonden. De
digitale kwaliteitszorgkaart is specifiek voor Tilburg ontwikkeld. Begin dit jaar
is de papieren versie uitgetest en momenteel zijn we bezig om de eerste
digitale ervaringen op te doen. Dit is niet altijd helemaal vlekkeloos verlopen.
Gelukkig hebben alle groepsbeheerders ons hard geholpen met hun feedback
zodat we in staat zijn geweest een en ander aan te passen. Vóór de
kerstvakantie zal nog een grote update plaatsvinden waarin we een aantal
verbeteringen doorvoeren. Hierdoor kan het voorkomen dat de digitale
kwaliteitszorgkaart tijdelijk niet beschikbaar is. U wordt hiervan op de hoogte
gesteld als u de betreffende pagina opent. We hopen op uw begrip hiervoor.

VVE-CERTIFICERING IN 2016
Op www.palet013.nl/ontwikkelacademie/ kunt u zich nog inschrijven voor
trainingen die leiden tot een landelijk VVE-certificaat. In 2016 bieden we in
ieder geval Uk&Puk en Piramide aan. Voor pedagogisch medewerkers die
incidenteel op een VVE-locatie werken, is er de VVE-basismodule. Dit is een
bijeenkomst van een dagdeel. Elke deelnemer ontvangt na afloop een bewijs
van deelname zodat zij/hij aantoonbaar VVE-geschoold is. Voor de eerst
volgende training op 6 januari 2016, 9.00-12.00 uur zijn nog enkele plaatsen
beschikbaar. Schrijf u snel in om verzekerd te zijn van deelname!

Prettige feestdagen en een voorspoedig 2016!

