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Gilze en Rijen gaat in 2019 aan de slag met taal! Daartoe werken onderwijs, kinderopvang en gemeente samen
aan het thema ‘taal en ouderbetrokkenheid’. Met deze nieuwsbrief houdt de organisatie alle betrokkenen graag
op de hoogte van dit taalproject.
We zijn begonnen!
Van de 3 pilots die in 2019 worden uitgevoerd, zijn er inmiddels 2 gestart: ‘Naar de bieb’ en ‘De ouderkamer’.
Voor beide pilots is een werkgroep ingericht, die in mei voor het eerst bij elkaar is gekomen om het plan van
aanpak voor de pilot te ontwerpen. De werkgroepen bestaan uit leerkrachten, pedagogisch medewerkers en
ouders van de locaties die aan de pilot meedoen. Ook externe betrokkenen maken deel uit van de werkgroep.
Pilot ‘Naar de bieb’
Op kinderdagverblijf Villa Nova en peuterspeelzaal Pinokkio in Gilze
krijgen kinderen enkele weken na de start, een uitnodiging om samen
Bij inschrijving op de voorschool
met hun ouder(s) een bezoek te
krijgen het kind en de ouder de
brengen aan de bibliotheek in De
ledenpas van de bibliotheek en
Schakel. Dit bezoek wordt begeleid
worden zij begeleid bij het eerste
door de pedagogisch medewerker
van Pinokkio of Villa Nova.
bezoek aan de bibliotheek.
De werkgroep ‘Naar de bieb’ bestaande
uit
pedagogisch
medewerkers
Karin
en
Danny,
bibliotheekmedewerker Marjorie, stuurgroepleden Silvia en Chantal en 3
ouders- heeft nagedacht over hoe deze bezoeken er uit zouden kunnen
zien. Na het ontwerp ‘aan de tekentafel’ heeft de werkgroep een bezoek
uitgespeeld in de bibliotheek zelf, wat weer andere inzichten heeft
opgeleverd. Wat houdt de pilot in? Tijdens het bezoek krijgt de ouder uitleg
van de bibliotheekmedewerker over de collectie en het uitleenproces en
worden enkele tips gegeven om de taalontwikkeling van hun kind te
stimuleren. Ook krijgen ouders het lidmaatschapspasje uitgereikt, samen
met een passend welkomstgeschenk. De pedagogisch medewerker blijft na afloop van het biebbezoek
betrokken en ondersteunt de ouder als er eventuele vragen of wensen zijn voor vervolgstappen. De pilot ‘Naar
de bieb’ loopt van mei tot en met november. De opgedane ervaringen worden gevolgd door de werkgroep.

Naar de bieb

Pilot ‘De ouderkamer’
Drie scholen doen mee aan de pilot ‘De ouderkamer’: in Rijen zijn dat BS
St. Jozef en BS De Vijf Eiken, in Gilze is dat BS Prinsenbos. De werkgroep is
Tijdens bijeenkomsten op school
gestart met de opzet van het plan van aanpak en gaat daar eind juni
wisselen ouders ervaringen met
mee verder. Doel van de pilot is om op de scholen een ruimte in te richten
elkaar uit o.b.v. een thema of een
die als ouderkamer fungeert. Dit is een ontmoetingsruimte voor ouders,
spreker die wordt uitgenodigd.
waarin (minimaal) een keer per maand een thema-bijeenkomst wordt
georganiseerd. Deelnemers aan de werkgroep voor deze pilot zijn de
leerkrachten die de ouderkamer vanaf augustus 2019 gaan coördineren: Marieke, Esther en Kim. Daarnaast zijn
ook ouders, stuurgroepleden en externen (Theek5, GGD)
uitgenodigd voor de werkgroepbijeenkomsten. De pilot
loopt van mei tot en met december 2019 en is gericht op
het versterken van de onderlinge samenwerking tussen
ouders en school en de ondersteunende rol van de ouder
in de thuissituatie van het kind. Eind juni verwacht de
werkgroep een concreet plan te hebben om direct na
de zomervakantie te kunnen starten op de drie locaties.

De ouderkamer

Blijf jij ook graag op de hoogte? Informeer dan bij het
werkgroeplid van jouw locatie of bij het lid van de
stuurgroep van jouw bestuur. Uiteraard word je via deze
nieuwsbrief eveneens op de hoogte gehouden van de
stand van zaken met betrekking tot het taalproject.

Vragen over deze nieuwsbrief? Mail naar taalprojectgilzerijen@gmail.com of stel ze aan je contactpersoon.

