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ALLERLAATSTE NIEUWSBRIEF
Op 31 december 2016 eindigt het project Klemtoon op Taal. Een ambitieus
en integraal project, bedoeld om jonge kinderen te stimuleren in hun
taalontwikkeling. In deze laatste nieuwsbrief een terugblik op het project.
Na de zomer van 2013 starten we met de eerste stuurgroepvergadering. Na
jarenlange voorbereiding gaat het project dan eindelijk van start. De eerste
agendapunten zijn: Wat is de Tilburgse visie op ouderbetrokkenheid? Wel
of geen gezamenlijke keuze voor een vve-programma van kinderopvang en
basisonderwijs? En: de TaalTuinen willen starten met vier pilots maar er
hebben zich 15 belangstellenden gemeld, wat nu?
Begin 2014 stelt de LEA de vve-scholen en vve-clusters vast. Er komt een
notitie ouderbeleid en een subsidieregeling. Scholen en voorscholen maken
plannen om ouderbetrokkenheid te vergroten. De taaltoets 3F wordt
afgenomen. Voor pedagogisch medewerkers die niet in één keer op alle
onderdelen slagen, wordt taalscholing aangeboden. De portefeuillehouders
van Klemtoon op Taal komen regelmatig met de projectleider bij elkaar om
de voortgang op de verschillende domeinen te bespreken. In het najaar
organiseren zij een conferentie in MFA De Symfonie. Een leerzaam en
feestelijk moment van stedelijke uitwisseling in verschillende workshops.
Halverwege 2015 reikt wethouder Hendrickx in het Willem II Stadion
vve-certificaten uit aan 284 pedagogisch medewerkers en
onderbouwleerkrachten. Een enorme prestatie! Er volgen vele
trainingsgroepen voor Piramide, Uk&Puk, Startblokken en KIJK! 0-7. Aan
het einde van het jaar presenteren de locaties hun opbrengsten van
Klemtoon op Taal tijdens een grootse informatiemarkt in het Midi-theater.
It’s Showtime! In de zaal zorgen verschillende sprekers, een goochelaar en
een zangpedagoog voor een verrassende middag. In overleg met de
stuurgroep wordt de projectperiode van Klemtoon op Taal verlengd met
nog een jaar.
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In 2016 ontvangen we een positief vve-inspectierapport. Een kroon op het
werk van iedereen die hieraan een steentje heeft bijgedragen!
De inspecteur oordeelt: “. . . een duidelijke waarneembare
kwaliteitsverbetering”. De stuurgroep stelt de eindrapportage vast. Nu is
het aan de locaties, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente
om de opbrengsten, resultaten en integrale aanpak ook ná de
projectperiode voort te zetten.

HOE NU VERDER?
In 2017 gaan basisonderwijs en kinderopvang zelf aan de slag met de
opbrengsten uit de afgelopen projectperiode.
Borging van inhoud
In 2016 zijn door T-primair de integrale locatieplannen geïntroduceerd. Op
basis van een kind-, wijk- en locatieanalyse stelt elke locatie een integraal
locatieplan op. Een locatie bestaat idealiter uit een basisschool en
kinderdagverblijf en/of peuterspeelzaal. Op deze manier kan brede
talentontwikkeling voor 0-13 jarigen beter gestroomlijnd worden.
De instrumenten van Klemtoon op Taal krijgen een plaats in de integrale
locatieplanvorming. De digitale kwaliteitszorgkaart is als zelfaudit een
uitermate geschikt instrument in de analysefase. Op basis van de analyse
kunnen locaties in wijken waar extra aandacht nodig is voor taalontwikkeling,
de verschillende instrumenten en opbrengsten van Klemtoon op Taal inzetten.
Borging van financiën
Elke locatie kan via het eigen integrale locatieplan financiële middelen
aanvragen voor de realisatie van haar plan. In 2017 zijn er daar bovenop nog
onderwijsachterstandsmiddelen beschikbaar die als specifieke uitkering van
het Rijk worden ontvangen en ingezet kunnen worden voor taalstimulering.
Deze tijdelijke middelen zijn onder andere bedoeld voor HBO-coaches in de
voorscholen, vakantiescholen, TaalTuinen en impulswijken. Het Programma
van Eisen Onderwijskansen 2017 vindt u hier. Om ook voortgang na 2017 te
garanderen, stelt de stuurgroep voor dat schoolbesturen,
kinderopvangorganisaties en gemeente uiterlijk 1 januari 2018 stedelijke
afspraken gemaakt hebben over financiële continuering.
Borging van sturing en expertise
Zoals gezegd zijn de locaties samen met hun bestuurders (nog meer) aan zet.
In de afgelopen periode is in Tilburg veel expertise opgebouwd over
versterking van taalontwikkeling en begeleiding van verandertrajecten. Nu het
project eindigt, stelt de stuurgroep voor om de opgebouwde expertise komend
jaar te bundelen in een expertnetwerk. Het netwerk kan dan fungeren als
vraagbaak, intermediair en kritische vriend voor zowel locatieleiding,
schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente.

AFSLUITING
“Met deze nieuwsbrief sluit ik als projectleider het project Klemtoon op Taal
af. Er is hard gewerkt, veel geleerd en veel bereikt. Ik heb er het volste
vertrouwen in dat de inspanningen in de afgelopen periode blijvend zullen
bijdragen aan de taalontwikkeling van jonge kinderen in Tilburg.
Hartelijk dank voor de samenwerking!
Ik hoop jullie volgend jaar weer te ontmoeten vanuit een andere rol.”

Anne Marie Klomp-Pardoel

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017!

