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VVE- ambassadeurs actief in Tilburg Noord 

In De Dirigent zijn 10 moeders met diverse culturele - taal 
achtergronden getraind om als VVE-ambassadeur te kunnen 
worden ingezet voor de toeleiding naar VVE.  
Zij kunnen in gezinnen op bezoek en in hun eigen taal met 
ouders in gesprek om hen te wijzen op het belang van VVE en 
informatie hierover te verzorgen.  
  
De VVE- ambassadeurs komen uit de volgende landen: Polen, 
Somalie, Ethiopie, Syrie, Venezuela, Curacao, Marokko. 
De volgende talen worden gesproken: Somalisch, Berbers, 
Arabisch, Spaans, Papiamento, Engels, Pools, Nederlands.  
 
Mocht u graag wat meer informatie ontvangen over VVE en 
het bezoek van uw kind aan de peutercrèche of het 
kinderdagverblijf, dan kunt u dit aangeven en kan de VVE-
ambassadeur bij u thuis op bezoek komen.  
 
Ook als u graag hulp heeft, bij het aanmelden van uw kind bij 
de peutercrèche of het kinderdagverblijf, zijn zij graag bereid 
om u hierbij te ondersteunen.  
 
U kunt dit doorgeven aan Annie Meens, coördinator van de 
Ouderkamer. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ouderkamers Tilburg Noord 
best practice 
 
Met trots lanceren ITTA UvA en 

Sardes het online platform 

Ouderwijs.net.  

Een gezamenlijk initiatief om scholen 

in het po en vo te ondersteunen bij 

de invulling van de samenwerking 

met ouders.  

We focussen vooral op het 

versterken van vaardigheden van 

ouders ter bevordering van het 

educatief thuismilieu, met speciale 

aandacht voor de taalontwikkeling 

van de kinderen.  

 

 

 

 

 

 

De website www.ouderwijs.net 

bestaat uit de Scan Educatief 

Partnerschap, een bibliotheek met 

relevante wetenschappelijke 

literatuur, methodieken en 

instrumenten voor op en om de 

school, mooie voorbeelden uit de 

praktijk en kennisclips gemaakt met 

experts.  

De Scan is een instrument om de 

(educatieve) samenwerking met 

ouders in kaart te brengen en biedt 

aanknopingspunten om deze te 

versterken.  

Ouderwijs.net is tot stand gekomen 

met steun van het actieprogramma 

Tel mee met Taal. 

De ouderkamers van Tilburg Noord 

worden op deze website als een 

“best practice” beschreven. 
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https://sardes.us19.list-manage.com/track/click?u=324d9753fd71e85e6c9f79f36&id=e94b5cb736&e=a1684fe04e


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenweek 2019 
Ga toch fietsen!  
N.a.v. het boek ‘Ga toch fietsen!’ hebben de kleuters, 

de parelklas en de groepen 3 van basisschool de 

Lochtenbergh tijdens de Kinderboekenweek een 

workshop gevolgd van Angela Meulensteen van 

Bibliotheek Midden Brabant. 

De leerlingen gingen aan de  

slag met programmeren; niet  

online maar offline! Ze moesten  

Boese (uit het verhaal) de juiste 

kant opsturen en vooral  

uitkijken voor het water, de  

rode stoplichten en de  

slagbomen.  

Hierdoor leerden ze de  

basisbeginselen van  

programmeren, wat links en  

rechts is en een heleboel nieuwe moeilijke woorden.  

 

Beebot 
Alle kleuters van Basisschool de 

Regenboog hebben met Angela 

Meulensteen, combinatiefunctionaris 

Mediawijsheid, gewerkt met de Beebot 

rondom het thema van de 

Kinderboekenweek. Ze hebben niet 

alleen nieuwe woorden geleerd maar 

zijn dus ook bezig geweest met 

programmeren.  

Taal apps voor Thuis 

 
In de focuswijken Stokhasselt/Vlashof wonen veel laagopgeleiden en anderstaligen.  

De ouders weten vaak niet hoe belangrijk hun rol is in de taalontwikkeling van hun  

kind. Ze missen de kennis en vaardigheden om hun kind thuis op een goede manier  

te stimuleren.  

Ouders krijgen een iPad te leen met taalapps, waarop ze samen met hun kind oefenen. De apps zijn 

voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Tijdens bijeenkomsten in de Ouderkamer leren de ouders wat en welke 

Apps ze thuis met hun kind kunnen doen om te oefenen met taal. Met de tablets brengen we de 

Nederlandse taal achter de voordeur. Vooral samen oefenen wordt gestimuleerd zodat kinderen en hun 

ouders taalvaardiger worden. 

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van Wijk aan Zet! 

 

Informatie over de Kinderboekenweek in de Ouderkamers van Stokhasselt 

 

 

Van 2 t/m 13 oktober 2019 stonden voertuigen centraal 

tijdens de Kinderboekenweek. Dit jaar was het thema: Reis 

mee. Met een boek kun je elke reis maken die je wilt. 

Mediacoach Angela Kuiper- Meulensteen gaf veel informatie 

tijdens de informatiebijeenkomsten in de Ouderkamer. Ook 

liet ze aan de ouders de boeken zien die dit jaar centraal 

stonden en als kerntitel werden genoemd en las ze voor uit 

deze boeken. De ouders vinden het fijn om zelf de boeken te 

kunnen zien en worden enthousiast als eruit voorgelezen 

wordt. Ze willen deze boeken dan graag lenen voor hun 

kind(eren) bij de bibliotheek. Ook gaf Angela informatie over 

het programma tijdens de Kinderboekenweek in de 

bibliotheek. 

 



 

IMC BASIS op bs Aboe el-Chayr 

 
Na de herfstvakantie is het dan eindelijk zo 

ver! De IMC Basis lessen op de Aboe el-

Chayr gaan van start!  

Elke dinsdag komen er gastdocenten 

lesgeven aan de kinderen van groep 7 en 8!  

Bevlogen gastdocenten nemen de kinderen 

mee in hun vakgebied.  

We starten met het vak journalistiek waarbij 

de kinderen open vragen leren stellen, een 

nieuwsgierige houding aannemen en aan de 

slag gaan met de opdrachten van de 

gastdocenten.  

Naast het vak journalistiek gaan we dit jaar 

ook veel leren over recht, techniek, sociale 

wetenschappen, archeologie en nog véél 

meer!  

En wat een leuke baan heb ik! Ik mag 

opzoek naar de gastdocenten, leuke 

uitstapjes organiseren ofwel een prachtig 

onderwijsprogramma neerzetten samen met 

Erik en Myriam, de leerkrachten van de Aboe 

el-Chayr.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zal mijzelf even voorstellen. Ik ben Maartje 

van Gelder, 27 jaar en vol enthousiasme om 

met de kinderen heel veel nieuwe dingen te 

leren over alle toffe vakgebieden die er zijn!  

Meer informatie over IMC Basis?  

Of vind jij het leuk om een keer een gastles 

te verzorgen over jouw beroep?  

 

www.imcbasis.nl of neem contact met mij op: 

maartje.vangelder@imcbasis.nl  

 

Techniekcoördinator op Bs de 

Lochtenbergh 

 
Binnen de Lochtenbergh wordt momenteel hard 

gewerkt om wetenschap en techniek op de kaart te 

zetten. Om alles goed te stroomlijnen, zaken uit te 

werken en te begeleiden is er een techniek coördinator 

aangesteld.  

Ruud Stroop, inmiddels 9 jaar werkzaam op de 

Lochtenbergh mag dit vak gaan vormgeven. De 

motivatie en enthousiasme voor W&T zijn groot! In zijn 

privéleven is hij vaak bezig met ontwerpen en 

programmeren van robots. Naast zijn technische 

achtergrond en passie bleek hij een goede 

ambassadeur om W&T te implementeren.      

Verwondering en verbondenheid creëren zijn een van 

de speerpunten waar Ruud het komende schooljaar 

aan gaat werken. Om dit te verwezenlijken is er 

gekozen om een school-breed thema te kiezen. Dit 

schooljaar is dit “50 jaar maanlanding” (en alle 

bijkomende zaken over de ruimte)! Binnen het thema 

worden allerlei projectlessen ontwikkeld waar van de 

kleuters tot groep 8 aandacht aan wordt gegeven.  

 

 

 

 

Één van die lessen is het terugblikken op de 

maanlanding die 50 jaar geleden door Apollo 11 is 

uitgevoerd. Angela Meulensteen en Ruud zijn met de 

groepen 7 via robotica en stop- motiontechniek aan de 

slag gegaan. Drie weken draaide zij beide een project. 

Angela hield zich bezig met de verfilming en 

reconstructie van de Apollo 11 missie en Ruud met 

Robots en het programmeren van zo’n maanrobot. Na 

de herfstvakantie draait het programma om en komt de 

andere groep 7 aan de beurt met robotica of stop- 

motiontechniek. 

 

http://www.imcbasis.nl/
mailto:maartje.vangelder@imcbasis.nl


 

 

Speelgoedpunt De Ypelaer 

Het Speelgoedpunt is een plek waar 

gezinnen die moeite hebben om de 

eindjes aan elkaar te knopen, een 

speelgoedpakket op kunnen halen 

voor hun gezin. Deze pakketten 

bestaan uit gedoneerd speelgoed.  

Ook worden er kaarten uitgegeven; 

tegen inlevering daarvan kunnen bij 

het Speelgoedpunt kraam- of 

verjaardagscadeautjes worden 

opgehaald. Het speelgoedpunt werkt 

nauw samen met de speel-o-theek 

De Dirigent. 

En ondanks dat er al veel vrijgevige 

Tilburgers zijn geweest die ons 

hebben geholpen met het inzamelen 

van speelgoed, is dit nog niet 

genoeg. Dus heeft u nog speelgoed 

wat staat te verfstoffen op uw zolder 

of ligt te verpieteren in de schuur? 

Breng dit dan naar wijkcentrum de 

Ypelaer, adres: Corellistraat 10, 

Tilburg. 

 

Werkbezoeken Ouderkamer De Dirigent 
 
Taalproject Gilze en Rijen  
Tangent is een van de 6 deelnemers aan het regionaal 
taalproject ‘Samen werken aan taal’, dat momenteel 
plaatsvindt in de regio Gilze-Rijen-Molenschot. De gemeente, 3 
onderwijsorganisaties en 2 kinderopvangorganisaties werken in 
dit project intensief met elkaar samen aan het voorkomen van 
laaggeletterdheid in de gemeente. In 2019 worden daartoe 
verschillende acties uitgezet waarin telkens meerdere 
organisaties met elkaar samenwerken. Eén van de acties 
betreft de opzet van een ouderkamer. Deze wordt met ingang 
van het nieuwe schooljaar op 3 verschillende locaties gestart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Enschede 
Op 6 september bracht de gemeente Enschede een 
werkbezoek aan Tilburg. Het werkbezoek startte met een 
bezoek in de Ouderkamer van De Dirigent. Dit gedeelte van het 
werkbezoek stond in het teken van kennis maken met elkaar, 
en korte informatie over alle projecten in De Dirigent, 
waaronder de Ouderkamer. Daarna kregen de deelnemers aan 
het werkbezoek informatie over het palet aan 
taalondersteuning dat in Tilburg beschikbaar is en de wijze 
waarop de zomerscholen in Tilburg  de afgelopen jaren vorm 
hebben gekregen. 
 

Tel mee met Taal 

 

Voor de onderwijs- en opvanglocaties in Stokhasselt/Vlashof is een subsidie 

van het ministerie van Onderwijs gehonoreerd om ook in 2020 weer een aantal 

activiteiten voor laag-taalvaardige ouders en hun kinderen te kunnen laten 

doorgaan.Zo kunnen we de activiteiten vanuit de speel-o-theek daarvan weer 

bekostigen, maar ook allerlei aanvullende workshops in de Ouderkamers. 

“Samen lezen, spelen, zingen en bewegen met je kind” voor ouders en peuters 

is het laatste jaar heel succesvol gebleken. In De Dirigent, in de ouderkamer 

van bs De Vlashof en bs De Lochtenbergh zijn er al sinds enkele jaren 

wekelijkse bijeenkomsten met een muziek- en dansdocent voor ouders en hun 

peuters. Rondom een thema en een prentenboek wordt er voorgelezen, 

gezongen, en gedanst; ouders doen mee met hun peuter en ervaren zo hoe 

leuk en belangrijk dit is voor de ontwikkeling van hun peuter. Gelukkig kan ook 

dit project in 2020 met subsidie van Tel mee met Taal worden gecontinueerd.       

 

 


