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Waalwijk Taalrijk 

 

- Doel: 

   Functionele geletterdheid kind en ouder 

 

- Bijzonder:  

   Intensieve en goede samenwerking partners/ouders (van 0-18 jarigen) 

 

- Samenleving:  

   Taalvaardige inwoners die zich goed in de maatschappij kunnen redden, werk vinden en behouden,  

   een gezond leven kunnen leiden. 

 

- Belangrijk:  

  Geen losse activiteiten maar samenhangend programma vanuit  

  Taal-Woordenschat/Bevorderen Leesplezier/Partnerschap met ouders 

 

- Tip: 

  Blijven investeren in (interne- en externe) samenwerking loont.  

  Insteken op kansen i.p.v. te korten. Dit vanuit taal en gezin, taal en werk, taal en gezondheid. 
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Activiteiten TAAL – WOORDENSCHAT  
 

Kortdurende peuteropvang/Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)/GGD signaleren en doorverwijzen VVE 

VVE is een programma voor peuters en kleuters met een taalachterstand (extra aandacht om ontwikkeling op het 
gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren) 
 

Taalimpuls (voor- en vroegschools, PO en praktijkonderwijsVO) 
Gericht op het verbeteren van de woordenschat van kinderen met (kans op) een taalachterstand. Een taalexpert 
richt zich samen met een klein groepje kinderen op het aanleren van abstracte begrippen/woordenschat die 

kinderen nodig hebben om instructies te kunnen begrijpen. 
 
Taalondersteuning voor nieuwkomers (PO) 

Ondersteuning voor leerlingen die niet of nauwelijks in het Nederlands aanspreekbaar zijn en ondersteunning aan 
professionals die met deze leerlingen werken. Er wordt gewerkt aan zelfredzaamheid, basiswoordenschat, 
beginnende geletterdheid, leren lezen, begrijpend lezen, schooltaalwoorden en taalgericht zaakvakonderwijs.  

 

Taalrijkwijzer schoolbladen 
Kinderen van 0 tot en met 17 jaar met ouders die in het bezit zijn van een Paswijzer (een pas voor inwoners 
gemeente Waalwijk met een smalle beurs) kunnen gratis een abonnement nemen op een schoolblad.  

 
ISK Wereldschool (Internationale Schakelklas / VO) 
Dit is voor 12 en 18 jarigen die uit het buitenland komen en de Nederlandse taal niet voldoende beheersen. Zij 

krijgen twee jaar onderwijs met als doel doorstromen naar het reguliere voortgezet- of vervolgonderwijs. 
 
Leerkringen  
Tijdens een leerkring komen professionals bij elkaar om van en met elkaar te leren en expertise te delen.  

Thema’s zijn o.a. Nieuwkomers, taalimpuls, schakelmomenten. 
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Zomerschool 
Vanuit onderzoekend leren gaan kinderen uit groep 4, 5 en 6 extra taal verwerven gedurende 1 week in de 

zomervakantie.  

 
 
Activiteiten LEESPLEZIER  

 
Boekstart baby’s/ Boekstartcoach / Boekstart in de Kinderopvang 
Boekstart is een leesbevorderingsprogramma voor baby’s en hun ouders. Ouders ontvangen op het 

consultatiebureau een Boekstartkoffertje, met informatie over voorlezen aan baby’s, twee boekjes en een gratis 
lidmaatschap bij de bibliotheek. De Boekstart-coach is een leesconsulent die het gesprek met ouders aangaat over 
het belang van voorlezen in relatie tot taalontwikkeling. Boekstart in de kinderopvang: scholing, collecties en 

inrichting leeshoeken) voor professionals.  
 
Leesbevordering 0-6 jaar (VVE) 

Leesbevordering in de VVE is een project voor de taalstimulering van het jonge kind 

(0-6 jaar). Er wordt ingezet op leesbevordering en mediawijsheid, ouderbetrokkenheid, collecties en 
deskundigheidsbevordering van professionals. Het bestaat uit ondersteuning door bestaande, aangepaste of 
nieuwe producten of diensten bij leesbeleving, taalstimulering en ouderbetrokkenheid.  

 
Leesavontuur (PO) 
Leesavontuur is gericht op leesbevordering bij kinderen uit groep 3 t/m 8. Ondersteuning van professionals-ouders 

en/of organisatie/uitvoering van activiteiten in de klas (of na schooltijd) door de leesconsulent. Denk hierbij aan 
lees- en activiteitenplannen, advies leesomgeving en collectie, voorlezen, samen lezen, boekproeverijen, 
boekenkring, praten over boeken, spelen met taal, poëzie, etc. 
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Leesplezier voor jongeren (VO) 
Alle VO-scholen in Waalwijk werken structureel samen aan het verhogen van de taal- en leesvaardigheden van 

leerlingen in leerjaar 1 en 2. In deze samenwerking zijn de ouders van de leerlingen volwaardige partner en zij 

ondersteunen/stimuleren de kinderen in de thuissituatie. Binnen deze educatieve samenwerking wordt een 
leesplan en activiteitenplan ontwikkeld en wordt deskundigheidsbevordering docenten ingezet.  
 

Leerkringen  
Professionals komen bij elkaar om van en met elkaar te leren en expertise te delen rondom thema Lezen.  

 

Scoor een boek / kw ispellezen / Ouderpartnerschap traject bieb – actief ouderschap / Warme overdracht 

 

 

Activiteiten (EDUCATIEF) PARTNERSCHAP MET OUDERS 

 

TOV (Thuis ondersteuning met vrijwilligers) 

Getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan gezinnen en/of kinderen in de 

leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Taal-opvoedondersteuning d.m.v. twee programma’s: thuisondersteuning bij het 

gezin en ondersteuning in groepsbijeenkomsten voor ouders in (voor) scholen en wijkcentra. 

MET betrokken ouders (VO)  
De relatie tussen de leerling van een niet-Nederlandse afkomst, de leerkracht en de ouders is de sleutel tot goed 

onderwijs. MET zet daarom in op een open en transparante communicatie. Een medewerker van ContourdeTwern 
werkt zowel met de leraar als met de ouders om de relatie te verbeteren. 
 

Taal voor thuis (ouders met kinderen 2-12 jaar) 

Taal voor Thuis, uitgevoerd door vrijwilligers, helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind 
te vergroten. Ouders leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan 
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kunnen bijdragen. Ouders worden zelf ook bekwamer in basisvaardigheden als lezen en schrijven, rekenen en 
omgaan met de computer. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen bij zijn of haar ontwikkeling. 

 

Diverse ouderbijeenkomsten ondersteunt vanuit ContourdeTwern 
 
Partnerschap met ouders (voorschool, PO, VO) 

Strategieprogramma Actief Ouderschap is een traject voor scholen dat bestaat uit vier stappen. Een scan van het 
huidige partnerschap met ouders, een ouderavond over wederzijdse wensen en verwachtingen, het maken van 
een visie en ambitieplan en een start met een partnerschapsteam dat activiteiten ontwikkelt en uitvoert op het 

gebied van partnerschap met ouders. 
 
Taalmaatjes 18+ 

Het Taalmaatjes project is een project waarbij een vrijwilliger gekoppeld wordt aan een anderstalige volwassene 
die graag beter Nederlands wil leren. De vrijwilliger en de anderstalige spreken een jaar lang een keer per week af 
om samen de taal te oefenen. 

 

Verteltas 
Dit is een tas met lees- en spelmateriaal die door ouders gemaakt en bedacht wordt en met hun kinderen thuis en 
op school gebruikt worden. Doel: leesomgeving versterken en de taalontwikkeling van kinderen en hun ouders  

stimuleren. Ouders raken meer betrokken en er ontstaat een betere samenwerking tussen school en gezin.   

Taalhuis Waalwijk  
Taalhuis Waalwijk wil mensen die (beter) willen lezen en schrijven graag op weg helpen. Het helpt mensen die in 
Nederland opgegroeid zijn én anderstaligen. Het is een herkenbare plek waar mensen terecht kunnen met vragen 

die gericht zijn op het verkrijgen van basisvaardigheden, zoals taal, omgang met de computer en rekenen. Er 
wordt daarnaast gewerkt aan bewustwording rondom laaggeletterdheid bij een brede doelgroep. 

 


