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VVE, HOE STAAT HET ERMEE?
In het kader van de vve-monitor beoordeelt de Inspectie van het
Onderwijs in 2015-2016 bij de 37 grote Nederlandse gemeenten de
kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Ook de Tilburgse vvelocaties en de gemeente hebben een vragenlijst ontvangen waarin hen
gevraagd is naar de kwaliteit van vve.
In maart 2016 ontvangen alle locaties die een vragenlijst hebben
ingevuld, van de Inspectie een terugkoppeling op deze vragenlijst. In
deze terugkoppeling zijn de antwoorden omgezet naar de volgende
‘waarderingen’:
1: verbetering is noodzakelijk
2: verbetering is mogelijk
3: kwaliteit op dit onderdeel is voldoende
4: uw locatie is op dit onderdeel voorbeeld voor anderen
De terugkoppeling wordt gedeeld met de locatie voor eigen gebruik én
met de gemeente Tilburg. Vervolgens trekt de Inspectie een steekproef
uit alle vve-locaties in Tilburg. Op deze vve-locaties onderzoekt de
Inspectie de kwaliteit van vve. Ook kan zij aanvullende documenten
opvragen. De uitkomsten van de vragenlijsten die aan alle locaties zijn
toegestuurd én de oordelen op de bezochte vve-locaties maken deel uit
van het gemeentelijke vve-rapport dat rond de zomer van 2016 verwacht
wordt.

KWALITEITSZORGKAART
Sinds 2015 experimenteren de vve-locaties in Tilburg met de digitale
kwaliteitszorgkaart. Dit is een zelfevaluatie-instrument waarmee vvelocaties zelf in beeld kunnen brengen hoe zij aankijken tegen hun
kwaliteit. De ingevulde vragenlijsten worden tot een digitale rapportage
gegenereerd en worden binnen de teams besproken. Op basis hiervan
kan een locatie acties ondernemen. Binnen de vve-voorscholen hebben
de HBO coaches een rol bij de afname en bespreking van de rapportages
met de pedagogisch medewerkers.
Bent u géén vve-locatie maar heeft u wel interesse in dit zelfevaluatieinstrument, neem dan contact op met annemarie.klomp@leerzicht.nl
voor nadere informatie.

PALET013 BREIDT UIT
Palet013.nl is hét expertiseplatform voor professionals in Tilburg die
werken met 0-13 jarigen. Onlangs is het palet uitgebreid met informatie
over de Lokale Educatieve Agenda. Dit is het beleidskader waarin de
gemeente en de onderwijs- en opvangpartners samen afspraken maken
over de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Tilburg.
Op donderdagmiddag 18 februari 2016 vindt het LEA-congres plaats waar
de bezoekers via Learning Labs kennis maken met diverse Tilburgse
initiatieven binnen vier thema’s. Klemtoon op Taal verzorgt een Learning
Lab over doorgaande ontwikkellijnen. We laten bezoekers het belang van
een ononderbroken ontwikkelingslijn ervaren, laten zien hoe u integraal
kunt werken aan de versterking van de doorgaande lijn én gaan met u in
gesprek over verschillende handige instrumenten hierbij. Klik hier voor
meer informatie over het LEA-congres. We hopen u daar te ontmoeten!

PLAN KLEMTOON OP TAAL 2016

Contact

Tijdens het overleg in januari hebben de LEA-partners ingestemd met het plan
van aanpak Klemtoon op Taal voor 2016. In dit plan leest u welke mijlpalen
bereikt zijn in de periode 2013-2015 en met welke ambities we in 2016 verder
gaan, zoals:
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 verbetering van de toeleiding naar vve (nog meer peuters bereiken)

annemarie.klomp@leerzicht.nl
@Klemtoonoptaal
Samen sterk voor integrale aanpak
taalachterstand. Basisonderwijs,
peuterspeelzalen, kinderopvang,
Plein013, JGZ en gemeente Tilburg.

 álle pm-ers op taalniveau 3F (85% heeft dit niveau al behaald!)
 scholing in vve-programma’s (doorgaand proces)
 scholing in KIJK! 0-7 (is al gestart)
 uitbreiding en professionalisering HBO coaches op voorscholen
 continuering en uitbreiding van zomerscholen en TaalTuinen

STARTINFORMATIEMIDDAG VAKANTIESCHOLEN
De zomervakantie lijkt nog heel ver weg en toch zijn wij achter de schermen al
druk bezig met de zomerscholen van 2016. Een vakantie- of zomerschool biedt
een aantrekkelijk aanbod van leermomenten om de ‘ontwikkeldip’ van
kinderen in de vrije weken te ondervangen. Deze leermomenten worden
afgewisseld met excursies, praktische opdrachten en spelen.
Basisscholen en peuterspeelzalen die komende zomer een vakantieschool of
peutervakantieschool willen aanbieden, nodigen we van harte uit op de
startinformatiemiddag op donderdagmiddag 25 februari 15:00-17:00 uur in
MFA Zuiderkwartier. Tijdens deze middag informeren we u over de
meerwaarde van vakantiescholen, praten we u bij over het handboek en het
netwerk en lichten we de monitor vakantiescholen toe.
Klik hier voor het programma en voor aanmelding.
Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

