Waalwijk Taalrijk! Aanpak Taal: ouder en kind samen
(0-18 jaar)

Aanleiding
- Resultaat taalontwikkeling van doelgroepkinderen in basisonderwijs blijft achter.
- Kwaliteitsrapportage VVE van onderwijsinspectie: opstellen van ouderbeleid (VVE beleidskader).
- LEA: taalprojecten – (VVE)ouderprojecten in nieuwe beleidsperiode 2016-2019 vanuit één plan.
- Aansluiting bij landelijke aanpak laaggeletterdheid ‘Taal in de levensloop’(min. SZW, OCW, VWS).
Visie
Taal is een basisvoorwaarde voor kinderen om optimaal hun talenten te kunnen ontwikkelen.
Binnen de gemeente Waalwijk streven we ernaar dat elk kind en elke ouder functioneel geletterd is
en blijft. Samenwerking tussen ouders en professionals op basis van partnerschap is hiervoor
noodzakelijk.
Samenwerking met ouders voor optimale taalontwikkeling van kind
- Veel ouders weten niet hoe belangrijk hun rol is bij de (taal)ontwikkeling van hun kind.
- Sommige ouders missen kennis en vaardigheden om hun kind thuis te stimuleren.
- Partnerschap met ouders goed vormgeven: dit heeft een positief effect op de (leer)ontwikkeling
van kinderen.
Doorgaande lijn
Kennis hebben van leerlijnen en leerdoelen bij taal is voor de professional noodzakelijk om het
didactisch handelen goed af te kunnen stemmen op de behoeften van het kind. Wanneer ouders op
de hoogte zijn van relevante momenten in de taalontwikkeling van hun kind en welke
betekenisvolle rol zij hierin zelf kunnen vervullen, nemen kansen op een succesvolle schoolcarrière
toe.
Uitgangspunten
• Zorgen dat elk kind zijn talenten optimaal kan ontwikkelen (taal- en leesontwikkeling).
• Actieve inzet op een doorgaande lijn (taal- en leesontwikkeling) van kinderen.
• Actieve inzet op partnerschap met alle ouders.
Doelen
Kind
• Elk kind is functioneel geletterd.
Ouder
• Ouders zijn zich bewust hoe belangrijk een goede taalontwikkeling is voor het functioneren van
hun kind, nu en in de toekomst.
• Ouders doen ontwikkelings- en onderwijsondersteunende activiteiten met hun kind, gericht op
taal- en leesontwikkeling.
• Ouders ontvangen (indien nodig) extra ondersteuning en/of scholing, om hun kind gerichter te
kunnen ondersteunen.
Professional
• Professionals voeren actief beleid op taal- en leesbevordering.
• Er is partnerschap met álle ouders, uitgaande van de kracht van ouders en aansluitend bij wat
ouders wensen, willen en kunnen t.a.v. de (taal)ontwikkeling van hun kind.
• Er is een sluitend aanbod en samenhang in taalbevordering (doorgaande lijn vereist)
• Alle professionals hebben gericht ouderbeleid ontwikkeld.

