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Voor- en vroegschoolse educatie

De gemeenteraad van Landerd

Geachte raadsleden,

Op 10 maart jl. heeft het college van burgemeester en wethouders de notitie 'Verbetering
kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Landerd’ vastgesteld. Deze notitie treft u
als bijlage aan.
Inleiding
Voor- en vroegschoolse educatie is een van de pijlers van het onderwijsachterstandenbeleid
van het ministerie van OCW. De gemeente Landerd werkt al jaren samen met haar educatieve
partners om kinderen met een (risico op) (taal)achterstand die ondersteuning te bieden die zij
nodig hebben om deel te nemen aan het ondenvijs. De ondersteuning op het gebied van
onderwijsachterstanden in Landerd bestaat uit:
• Inzet op indicatie en toeleiding van peuters met een (risico op) (taal)achterstand:
Voorschoolse educatie voor peuters met een (risico op) (taal)achterstand;
Inzet op een soepele doorstroom van voor- naar vroegschool;
Taalondenvijs voor leerlingen met een taalachterstand in het primair ondenvijs (taalklas).
Vanaf 1 augustus 2020 worden de uren voor Voorschoolse Educatie (VE) vanuit rijkswege
uitgebreid van 10 naar 16 uur per week per kind. In het najaar van 2019 heeft de gemeente in
dialoog met de samenwerkingspartners de ondersteuning en samenwerking van voorgaande
jaren geëvalueerd. Uitkomsten uit deze dialoog zijn opgenomen in de notitie en benoemd als
verbeterpunt of verbetersuggestie. Deze notitie is besproken en geaccordeerd in de relevante
overlegvormen met samenwerkingspartners op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Communicatie
In overleg met samenwerkingspartners wordt een communicatieplan opgesteld, met als doel om
ouders/ verzorgers mee te nemen in de uitbreiding van 10 naar 16 uur voor- en vroegschoolse
educatie en wat dit praktisch voor hen betekent.
Tijdens een themabijeenkomst op 18 juni 2020 wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de
inhoud en totstandkoming van de notitie.
Bijlagen:

Notitie Verbetering kwaliteit voor- en vroegschoolse educatie gemeente Landerd
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