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VAKANTIESCHOLEN
De vakantiescholen zijn volop bezig met de voorbereidingen voor hun
zomereditie 2016. In een gezamenlijk netwerk wisselen zij, onder
begeleiding van portefeuillehouder Adrienne Verschuren onderling
ervaringen uit. De zomerschool heeft als belangrijkste doel om de
ontwikkeldip bij kinderen in de lange vakantie te voorkomen. Elke
zomerschool maakt op basis van een analyse van de doelgroep een eigen
programma waarin spelen, leren en elkaar ontmoeten afgewisseld worden.
Dit jaar gaan ook kinderen van vluchtelingen in Tilburg naar een
zomerschool.
Bekijk hier het zomerjournaal dat kinderen vorig jaar maakten als
afsluiting van Summerskool 013. Twitter: @ZomerscholenT.

Oproep
We zijn nog op zoek naar enthousiaste leerkrachten en
onderwijsassistenten voor groep 1 tot en met 8 voor diverse zomerscholen.
Interesse? Neem vrijblijvend contact op met Adrienne Verschuren,
portefeuillehouder vakantiescholen, M: 06-10329605.

NAAR GROEP 1
Een goede overdracht van peuterspeelzaal of kinderopvang naar de
basisschool helpt kinderen om hun ontwikkeling ononderbroken voort
te kunnen zetten. Onderbouwleerkrachten krijgen een beeld van de
ontwikkeling van het kind tot dan toe. Dit beeld bestaat uit een aantal
gedragsobservaties door de eigen, vertrouwde pedagogisch
medewerkster. Zij kent het kind en is opgeleid in het observeren en
registeren van het gedrag van jonge kinderen. Het overdrachtsdossier
‘Naar Groep 1’ wordt online ingevuld en door middel van een code door
de ouders overgedragen aan de basisschool. Hierdoor is privacy
gewaarborgd. Afspraak is dat alle peuters in de regio Tilburg via dit
instrument worden overdragen aan het basisonderwijs. Alle oude,
papieren versies zijn hiermee vervallen.

Houd elkaar scherp!
Een goede overdracht staat of valt met een goede communicatie tussen
voorschoolse voorziening en basisschool. Heeft u vragen over een specifieke
overdracht? Bent u van mening dat de overdracht nog verder verbeterd kan
worden? Ga dan in gesprek met uw vve-partner. Samen kom je verder!

ONTWIKKELACADEMIE
Schoolbesturen en kinderopvangorganisaties gebruiken de online-module van
de ontwikkelacademie om medewerkers te laten inschrijven op
inspiratiesessies en opleidingen die zij aanbieden. Steeds vaker zien we dat
deze organisaties dit aanbod ook openzetten voor medewerkers van andere
organisaties. Hierdoor ontstaat gezamenlijk leren. Een krachtige manier om de
pedagogische en didactische kwaliteit gezamenlijk te versterken.
Voor initiatiefneemster Larissa Rand is het belangrijk dat de
ontwikkelacademie een ontmoetingsplaats is voor leren van en met elkaar. De
komende jaren zullen steeds meer inspiratiesessies worden aangeboden. Door
externen maar zeker ook door inzet van kwaliteiten en talenten van collegamedewerkers. Het doel van inspireren is om medewerkers nieuwe ideeën,
energie en inzichten te geven die ervoor zorgen dat ze hun werk vanaf morgen
anders willen gaan doen.
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“Als je iemand uit balans brengt, leert hij bewegen”
Larissa Rand, Ontwikkelacademie

COACHING PM-ERS EN LEERKRACHTEN
Locaties die de kwaliteitszorgkaart hebben afgenomen, hebben de resultaten
kunnen gebruiken bij het opstellen van hun integraal locatieplan. De
kwaliteitszorgkaart is in feite een zelfaudit om de kwaliteit van de vve-locatie te
monitoren. Aan verschillende domeinen van de kwaliteitszorgkaart zijn
Kijkwijzers gekoppeld. Deze Kijkwijzers zijn observatie-instrumenten om het
handelen in de groep door pedagogisch medewerkers en
onderbouwleerkrachten in kaart te brengen. Een mooie basis dus voor
coaching en ontwikkelingsgerichte gesprekken.
De Kijkwijzers zijn onlangs aangescherpt na signalen uit de praktijk. De
antwoordcategorieën zijn aangepast en er is een tabblad toegevoegd waarin is
aangegeven welke Kijkwijzer bij welk domein van de kwaliteitskaart past. Ook
benieuwd naar de aangepaste Kijkwijzers? U vindt ze hier.

VEEL GESTELDE VRAGEN
 Wat is de looptijd van Klemtoon op Taal?
 Hoe kom ik aan inlogcodes voor de kwaliteitszorgkaart?
De antwoorden op deze vragen en meer vindt u sinds kort op onze website.
Staat uw vraag er niet tussen, mail dan naar Anne Marie Klomp.

Bezig met taalontwikkeling in de zomer?
Laat het ons weten op @Klemtoontaal

