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LOCATIEPLAN EN KLEMTOON OP TAAL
De komende periode gaan locaties voor onderwijs en kinderopvang in
Tilburg samen hun locatieplan opstellen op basis van het locatieprofiel.
Met behulp van een online spelmethodiek en bijbehorende spelkaarten,
gaan schoolleiders en locatiedirecteuren kinderopvang in gesprek met
professionals en betrokkenen in de wijk. Gezamenlijk maken ze analyses
van de wijk, van de locatie en van de kindpopulatie. Op basis hiervan
worden ambities geformuleerd. Door dit locatieprofiel aan te vullen met
een planning en een begroting ontstaat het locatieplan.
Wanneer is het dan de moeite waard om instrumenten van Klemtoon op
Taal in te zetten?
 Bent u een locatie met kinderen die een groter risico hebben op
ontwikkelingsachterstanden?
 Bemerkt u dat het opleidingsniveau van ouders, de thuistaal of
andere omstandigheden de ontwikkeling van de kinderen belemmeren?
én
 Heeft u ambities om het aanbod voor jonge kinderen 0-6 jaar te
versterken?
. . . dan nodigen we u van harte uit om nader kennis te maken met de
instrumenten van Klemtoon op Taal. Op onze website vindt u ze
overzichtelijk bij elkaar. Klik hier voor een introductiefilmpje waarop u
kunt zien hoe de instrumenten met elkaar samenhangen.

Inspiratie of aanbod op maat?
 Wilt u de huidige kwaliteit van uw locatie met uw team in kaart
brengen met behulp van een digitale zelfevaluatie?
 Wilt u het gedrag van pedagogisch medewerkers en leerkrachten op
de groep met kijkwijzers observeren om hen verder te ondersteunen in
hun ontwikkeling?
 Wilt u jonge ouders meer betrekken bij de ontwikkeling van hun
peuter of kleuter?
Meld u dan aan bij één van onze inspiratiesessies of stel uw vraag aan de
projectleider voor een aanbod op maat.

KWALITEITSZORGKAART
We hebben in deze nieuwsbrief al vaker de digitale kwaliteitszorgkaart
onder de aandacht gebracht. Deze zelfevaluatie is online beschikbaar en
geeft teams de gelegenheid om de huidige kwaliteit in kaart te brengen. Hoe
kijkt het team aan tegen ouderbeleid, kwaliteit van de educatie, zorg,
kwaliteitsbeleid, doorgaande lijn en opbrengsten?
Onlangs hebben we een enquête gehouden over de meerwaarde van dit
instrument. De reacties waren over het algemeen positief:
“Een handig hulpmiddel om de situatie in kaart te brengen”
“Fijn dat er een rapportage uitrolt. De digitale kaart scheelt ‘n hoop werk.”
“Het geeft een helder beeld om samen mee in gesprek te gaan”
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Tegelijkertijd kregen we ook kritische feedback op de technische kant van
het systeem. Uiteraard moet dit feilloos werken en we hebben er in de
afgelopen maanden ook alles aan gedaan om dit te realiseren. Verder
hebben we waardevolle suggesties gekregen om het instrument nog
gebruiksvriendelijker te maken. En er waren vragen die we vaker hoorden.
In het digitale instrument zijn de veel gestelde vragen met antwoorden
toegevoegd voor een nog betere service.
Niet iedereen heeft de gelegenheid genomen om de enquête in te vullen. En
we merken dat nog niet alle vve-locaties de stap hebben gezet om het
instrument te gaan gebruiken. Heeft u ook nog even een zetje nodig? Wilt u
graag weer even herhaald krijgen hoe u ook al weer aan de slag kunt gaan?
Of loopt u tegen technische problemen aan? Laat het ons direct weten per
mail. Vermeld wanneer u op welk telefoonnummer bereikbaar bent en we
bellen u zo spoedig mogelijk terug.

VVE-SCHOLING
De komende maanden starten weer nieuwe groepen voor Uk&Puk en
Piramide. De trainingsgroepen zijn al samengesteld en de data zijn bekend.
Deelnemers ontvangen deze informatie van hun trainers.

Dringend verzoek
Wilt u nog inschrijven voor deze trainingen, wacht dan niet langer. Dit is de
laatste kans voor 2016. Nadat de trainingen zijn gestart, is deelname niet meer
mogelijk. Online aanmelden kan via de ontwikkelacademie.

SCHOLING TAALNIVEAU 3F
Deze nieuwsbrief verschijnt
tweemaandelijks.

We zijn ongelooflijk trots op alle pedagogisch medewerkers die in de afgelopen
tijd hun taalcertificaat 3F hebben gehaald. Voor hen die het nog niet gelukt is
een certificaat te behalen, bieden we een scholingstraject op maat aan. Met
specifieke hulp, extra aandacht en een intensieve ondersteuning vertrouwen
we erop dat we aan het eind van dit jaar 100% geslaagden kunnen vieren. We
wensen iedereen hierbij veel succes. Voor vragen kunt u terecht bij onze
portefeuillehouder Christien Theulen.

