Checklist subsidieaanvraag Klemtoon op Taal 2016
Voor welke activiteiten kun je subsidie aanvragen bij Klemtoon op Taal?
In onderstaande tabel staat per domein aangegeven voor VVE-voorscholen en VVE-vroegscholen waarvoor subsidie is aan te vragen.
Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider: annemarie.klomp@leerzicht.nl.
Domein

Toelichting

Domein 1
Professionalisering
Taalniveau

Let op: Subsidieaanvragen voor andere
vormen van professionalisering horen
onder domein 5.

Domein 2
Ouderbetrokkenheid










Zowel aan te vragen door VVEclusters als door ‘losse’ VVEvoorscholen die niet tot een cluster
behoren.
Voor VVE-clusters is het belangrijk
dat er sprake is van een doorgaande
lijn op ouderbetrokkenheid (peuterkleuter).
Aanvragen gaan via de formulieren
voor de locatieplannen, tabblad
Klemtoon op Taal.
‘Losse’ VVE-voorscholen kunnen
voor de periode aug-dec 2016 een
aparte aanvraag indienen (dus los
van de locatieplannen).
Eerder beschikte middelen voor
ouderbetrokkenheid jan.-juli 2016
mogen worden besteed tot en met
dec. 2016.

Mogelijke aanvragen door VVEvoorscholen
 Vervangingskosten voor pedagogisch
medewerkers voor deelname aan
taaltoets, herkansing en taalscholing á
€ 32,25* per uur. Reiskosten en reistijd
worden niet vergoed.
 Activiteitenkosten die de
ouderbetrokkenheid van
(VVE)kinderen een impuls geven/ten
goede komen, zoals verwoord in het
eigen ouderbeleidsplan.
 Deze subsidie komt na 2016 te
vervallen. VVE-locaties worden
nadrukkelijk gevraagd in hun aanvraag
aandacht te besteden aan continuering
na 2016. Dit kan door in 2016 te
investeren in vaardigheden van
medewerkers of in de ontwikkeling van
borgingsinstrumenten. We raden aan
om al in een vroeg stadium
alternatieve financiering te vinden
voor activiteiten die na 2016
gecontinueerd gaan worden.

Mogelijke aanvragen door VVEvroegscholen
 Niet mogelijk.





Activiteitenkosten die de
ouderbetrokkenheid van
(VVE)kinderen een impuls geven/ten
goede komen, zoals verwoord in het
eigen ouderbeleidsplan.
Deze subsidie komt na 2016 te
vervallen. VVE-locaties worden
nadrukkelijk gevraagd in hun aanvraag
aandacht te besteden continuering na
2016. Dit kan door in 2016 te
investeren in vaardigheden van
medewerkers of in de ontwikkeling van
borgingsinstrumenten. We raden aan
om alternatieve financiering te vinden
voor activiteiten die na 2016
gecontinueerd gaan worden.

Domein

Toelichting


Domein 3
Meetbaarheid
taalniveau
Domein 4 Inzet
effectieve
interventies






Domein 5 Kwaliteit
VVE





Inhoudelijk advies over de aanvraag
kan worden gevraagd bij de
projectleider Klemtoon op Taal
(annemarie.klomp@leerzicht.nl).
Dit domein betreft Stadsmonitor.
Wordt centraal geregeld.
In 2016 zijn er maximaal 12
TaalTuinen. Scholen worden
hiervoor benaderd door de
portefeuillehouder.
In 2016 zijn er maximaal 10
Zomerscholen. Een zomerschool is
bedoeld om de ‘ontwikkeldip’ van
kinderen in de vrije weken te
ondervangen.
Of een locatie in aanmerking komt
voor subsidie in dit domein is
afhankelijk van de keuze voor een
programma en van het programma
dat de locatie in het verleden
gebruikte. Richtlijnen staan in de
notitie van de gemeente hierover.
Neem bij vragen contact op met de
projectleider.
Elke VVE-voorschoollocatie heeft
een HBO-er (coach of meewerkend
HBO-er).

Mogelijke aanvragen door VVEvoorscholen

Mogelijke aanvragen door VVEvroegscholen



Niet mogelijk.



Niet mogelijk.



Aanvragen voor Zomerscholen voor
peuters gaan via de projectleider
Klemtoon op Taal:
annemarie.klomp@leerzicht.nl



Aanvragen voor TaalTuinen gaan via de
portefeuillehouder Jet van Zantvoort:
j.v.zantvoort@plein013.nl
Aanvragen voor Zomerscholen gaan
via de projectleider Klemtoon op Taal:
annemarie.klomp@leerzicht.nl

Aanschaf van materialen voor VVEmethoden.
Vervangingskosten van de deelnemers
aan de VVE-trainingen en KIJK! 0-7
training. Alleen voor trainingsuren en
niet voor huiswerktijd of reistijd.
Uk&Puk: max. 8 x 3 uur
Piramide: max. 6 x 3 uur
VVE-basismodule: max. 1 x 3 uur
KIJK! 0-7 training: 4 (+2) x max. 3 (3,5)
uur (afhankelijk van tijdstip training en
doelgroep)
Locaties die na goedkeuring van de
projectleider zelf training inkopen,
















Aanschaf van materialen voor VVEmethoden.
Vervangingskosten van de deelnemers
aan de VVE-trainingen en KIJK! 0-7
training. Alleen voor trainingsuren en
niet voor huiswerktijd of reistijd.
KIJK! 0-7 training: 4 (+2) x max. 3 (3,5)
uur (afhankelijk van tijdstip training en
doelgroep)
Locaties die na goedkeuring van de
projectleider zelf training inkopen,
kunnen subsidie voor trainingskosten
en vervangingskosten aanvragen.

Domein

Toelichting

Domein 6
Samenwerking en
doorgaande
informatiestroom





Algemeen

* Geïndexeerd tarief 2016

Eenmalige tegemoetkoming in 2016
voor VVE-voorscholen voor leren
werken met de instrumenten van
Klemtoon op Taal: Naar Groep 1,
Kwaliteitszorgkaart, Kijkwijzers,
KIJK! 0-7.
Uiterste indieningstermijn: 15
september 2016 bij Karin van
Meersbergen
(karin.van.meersbergen@tilburg.nl)

Mogelijke aanvragen door VVEvoorscholen
kunnen subsidie voor trainingskosten
en vervangingskosten aanvragen.
 Elke VVE-voorschoollocatie kan voor
de HBO-er 4 uur per groepsruimte,
gedurende 40 weken per jaar subsidie
aanvragen á € 42,85* per uur.
 Elke VVE-voorschoollocatie kan t.b.v.
de pm-ers 2 uur per groepsruimte,
gedurende 40 weken per jaar subsidie
aanvragen á € 32,25* per uur.
 Als eenmalige tegemoetkoming in de
implementatiekosten kunnen VVEvoorscholen een subsidiebedrag
aanvragen in 2016. In totaal is hiervoor
€ 300.000 beschikbaar. Dit bedrag is
op basis van het aantal VVE-groepen
per organisatie verdeeld. Het precieze
bedrag dat een organisatie kan
aanvragen, is door de projectleider
gecommuniceerd per mail op 11 juli
2016.
 Uren voor portefeuillehouders of
werkgroepleden

Mogelijke aanvragen door VVEvroegscholen



Niet mogelijk



Uren voor portefeuillehouders of
werkgroepleden (wordt door
schoolbestuur aangevraagd).

