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Voor u ligt de nieuwsbrief jeugd en onderwijs van de
stuurgroep jeugd en educatie.
In deze nieuwsbrief leest u meer over:
- Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
- Technasium Award
- Aankondiging brede school werkconferentie
- Afronding post HBO cursus Specialist Jonge kind
- Samenwerking CJG en jongerenwerk
- Doe Effe Normaal (DENO)
Voor- en vroegschoolse educatie
De bezoekjes aan alle voor- en vroegscholen in de
gemeente Moerdijk zijn inmiddels gepland en de VVE
coördinatoren, Jennyfer Heijden en Leontine Ouwerling,
hebben inmiddels al met een aantal scholen en kinderopvangorganisaties mogen kennismaken.
Naast deze kennismaking, wordt er ook een inventarisatie gemaakt van de stand van zaken rondom het
VVE op voor-en vroeg scholen en waar nodig advies en
informatie gegeven. Daarnaast wordt in kaart gebracht
welke ondersteuningsbehoeften er mogelijk nog liggen
in het werkveld.
Voor de zomervakantie verwachten wij alle bezoeken
te hebben afgerond en een goed beeld te hebben van
de stand van zaken over het werken met VVE kinderen wat onze richting in de gemeente mede verder kan
bepalen.
Eén van de adviezen die meegenomen wordt in het
werkveld is om de betrokkenheid van de scholen bij de
ontwikkeling van VVE kinderen in een eerder stadium
mogelijk te maken.
Als een kind rond de 42 maanden oud is , is het van
belang dat de Intern Begeleider van de school waar het
kind naar toe zal gaan, wordt uitgenodigd tijdens het
CJG overleg door de pedagogisch medewerkers. Dit
multidisciplinaire overleg vindt 2 keer per jaar plaats op
de voorscholen en kan in een eerder stadium een Intern
Begeleider informatie geven over de ontwikkeling van
een VVE of zorgkind. Op deze wijze weet de school
vroegtijdig welke kinderen er met welke ondersteuningsbehoeften naar school komen, zodat eventuele
ondersteuningsmiddelen in een eerder stadium al aangevraagd kunnen worden.
Wij zien u graag binnenkort!
Jennyfer Heijden
j.heijden@dewaarden.nl
Leontine Ouwerling
l.ouwerling@kindercentraderoef.nl

Uitreiking Technasium Award
Ontwerp pallet levert leerlingen helikoptervlucht op
Een aluminium pallet, “met kraag”, geschikt om
offshore onderdelen van pakweg 400 graden Celsius
te vervoeren. Én ook nog eens bij elkaar op de pallet
te houden. Met dit zelf ontworpen InNOVative Pallet
wonnen de Moerdijkse leerlingen Daan Krijnen, Alesi
de Geest, Kelsey Jansen en Joost Schreurs de Technasium Award 2017. Hun prijs: een helikoptervlucht.
Elf groepen Havo 5-leerlingen en vier groepen vwo
6-leerlingen van het Zevenbergse Markland College
legden de zogenaamde ‘meesterproef’ af. Voor een
opdrachtgever zochten ze een innovatieve oplossing
voor een vraagstuk. De leerlingen volgen onderwijs
aan het Technasium; havo en vwo-leerlingen specialiseren zich hier in de technische vakken. Op deze manier vergroten ze hun kansen bij een volgende stap
naar het hoger onderwijs. En kiezen ze hopelijk voor
een carrière in Moerdijk, waar veel bedrijven grote
behoefte hebben aan hoger opgeleid technisch talent.
Veelzijdigheid van techniek
Juryvoorzitter Thomas Zwiers roemde het “hele hoge
niveau” van de vijftien inzendingen. “Ze laten bij uitstek de veelzijdigheid van techniek zien: aan de ene
kant de ‘harde kant’ van de chemie en geneeskunde
en aan de andere kant de ‘zachtere kant’ van bijvoorbeeld het innovatief inrichten van ruimten.” En wat de
winnaars betreft: “die zijn erg vernieuwend bezig geweest, en hebben een geweldige oplossing gecreëerd
die hopelijk ook toepasbaar in de praktijk.”
Tweede en derde prijs
Opdrachtgever van het winnende team is National
Oilwell Varco uit Etten-Leur. De tweede prijs werd
door de jury toegekend aan de groep leerlingen die in
opdracht van Looman Salades een nieuwe basissaus
voor salades ontwikkelde. De derde prijs ging naar
een zelfsturende sleepboot, ontworpen in opdracht
van Damen Shipyards.
>>>

Aankondiging brede school werkconferentie
In de periode 2011-2016 zijn alle basisscholen en het
Markland College in Zevenbergen ontwikkeld tot Brede
School Moerdijk. In de Stuurgroep Jeugd en Educatie
van december 2016 is afgesproken om in 2017 een
nieuwe ‘Toekomstvisie Brede school Moerdijk’ op te
stellen. Om een stevig fundament te verkrijgen onder
deze visie organiseert de LEA Werkgroep Brede school
Moerdijk een interactieve werkconferentie. Binnen deze
setting gaan we op zoek naar goede ideeën, bespreken elkaars suggesties en vragen om standpunten en
meningen.
Er is gekozen voor een besloten bijeenkomst met
relatief compacte groep van 16 deelnemers, afkomstig
uit negen organisaties. Deze negen organisaties zijn in
zekere zin representatief voor de brede-schoolgemeenschap in de gemeente Moerdijk.
De conferentie vindt plaats op 15 mei, van 14.00 –
17.00 uur.
Afronding post HBO cursus Specialist Jonge kind
Gemeente Moerdijk investeert in voor- en vroegschoolse educatie door leerkrachten in groep 1 en 2
op basisscholen in de gemeente Moerdijk op te leiden
tot specialisten. Onlangs hebben 15 leerkrachten van
groep 1 en 2 van verschillende basisscholen in Moerdijk hun 8-daagse post HBO cursus Specialist Jonge
Kind vanuit de CED groep afgerond. Het doel van de
opleiding is om de aansluiting tussen voor- en vroegschoolse educatie in de peuteropvang en de basisscholen te verbeteren. Op dinsdag 11 april reikte wethouder
Zwiers de certificaten uit aan de 15 leerkrachten die
met succes de opleiding hebben afgerond. Dit feestelijk
moment vond plaats op basisschool de Aventurijn in
Standdaarbuiten
Een onderbouwde visie op kleuteronderwijs is nodig
om spelend te laten leren en toch een beredeneerd en
planmatig aanbod te verzorgen. Dat vraagt om echte
vakmensen! Kleuteronderwijs is immers anders dan het
‘schoolse leren’ vanaf groep 3 en vraagt om een andere
benadering .
Ervaringen deelnemer opleiding
Een van de deelnemers schrijft in haar eindopdracht:
“De leerkracht is een belangrijke gids. Als geen ander staan kleuterleerkrachten voor hun vak. Wat in de
kleutergroepen wordt aangeleerd is wezenlijk voor de
ontwikkeling en het leren van het kind. Exploratie en
interactie vormen voor jonge kinderen de belangrijkste
stimulans voor hun verdere ontwikkeling.”
Post HBO cursus Specialist Jonge Kind
Dat is precies wat er geleerd is in de opleiding post
HBO cursus Specialist Jonge Kind.
Heel goed aansluiten bij wat jonge kinderen nodig hebben en weten welke ontwikkelingsstappen 3- tot 7-jarigen kinderen maken. Leerkrachten hebben tijdens de
opleiding kennis gemaakt met een scala aan onderwerpen en hebben dit in hun praktijk uitgeprobeerd onder
andere uit de nieuwste breintheoretische inzichten;

onderwijskunde en gedragswetenschappen.
De opleiding was zo gericht dat leerkrachten kennis
verwerkten, onderzoekjes in hun groep uitvoerden, discussieerden in hun eigen school en afstemden met de
samenwerkende kinderopvang/ peuteropvang Tijdens
de opleiding werd voortdurend zelfreflectie gevraagd en
het delen van ervaringen met de andere deelnemers.
Zij hebben allen een eind presentatie , een visiestuk
en veranderplan geschreven, dat bruikbaar is om de
doorgaande lijn tussen peuteropvang en de basisschool
te versterken.
Deelnemers vinden het ondanks de studiebelasting jammer dat de cursus afgelopen is en zouden het liefst een
netwerk oprichten om de vakkennis te blijven ontwikkelen. Er is inmiddels een tweede groep gestart na de
enthousiaste verhalen over de opleiding.
Geweldig dat ieder zich zo heeft ingezet naast de
drukke baan. Kleuters in Moerdijk krijgen onderwijs op
niveau!
Geslaagden :
1. Erica Jacobs
Willem de Zwijger
2. Marlies de Rijk
Springplank
3. Anthony van Un en-Lucas Luijckx
Boemerang
4. Marja van Geel
St. Jozefschool
5. Moniek Embregts
Aventurijn
6. Fenna Homans
Kennedy Fijnaart
7. Ingrid Boelhouwer-van Maarschalkerwaard 		
Klaverhoek Moerdijk
8. Wendy Hultermans
Kompas Heijningen
9. Linda Stoop MolenvlietKlundert
10.Gentiana van Straten Neerhof Zevenbergen
11. Carla van Laarhoven Rietvest Klundert
12.Marjon van Nispen
Rietvest Klundert
13.Femke Franken
Ruigenhil Willemstad
14.Jennyfer Heijden
Toren Zevenbergen
15.Diana Schalk-de Haay Toren Zevenbergen

Samenwerking CJG en jongerenwerk
Het college heeft besloten dat de jongerenwerkers,
werkzaam bij Surplus, begeleiding gaat bieden aan
jongeren in samenspraak met het Centrum Jeugd en
Gezin. Door jongerenwerkers al vroeg in te zetten, kan
in sommige gevallen zwaardere hulpverlening worden
voorkomen. Jongerenwerk Moerdijk biedt al langer laagdrempelige ondersteuning aan jongeren. Jongerenwerkers boden deze ondersteuning al langer, maar door het
ondertekenen van een convenant is dit nu officieel geregeld. Hierin staat duidelijk omschreven welke doelgroep
de jongerenwerkers begeleiden. Ook is opgenomen dat
jongeren naar het jongerenwerk kunnen worden doorverwezen als lichte ondersteuning gewenst is, maar
hulpverlening nog niet passend is.
Doe effe normaal!
Van 8 maart t/m 6 april heeft het Doe effe normaal
(DENO) project plaatsgevonden. De opening van het
project vond plaats op de Juliana – en Kennedyschool
in Fijnaart. Wethouder Schoneveld opende het project
door ‘Ren je rot’ te spelen met de kinderen, die vragen
moesten beantwoorden over geld.
Het DENO-project heeft als doel om leerlingen uit groep
8 voor te bereiden op de overgang naar de middelbare
school. Er worden tijdens het project vijf gastlessen
gegeven:
- ‘Digipesten’ door Halt.
- ‘Seksuele voorlichting en puberteit’ door de GGD
West-Brabant
- ‘Voeding’ door Ookthuis
- ‘Omgaan met geld’ door de Kredietbank West-Brabant
- ‘Fysieke en mentale weerbaarheid’ door Doyo
De afsluiting van het project vond plaats op 6 april.
Wethouder Zwiers opende de avond, waarbij de theatervoorstelling Assepester werd opgevoerd. Ook konden
de kinderen met hun ouders rondlopen over de markt
waar verschillende organisaties informatie verstrekten
over de onderwerpen die tijdens het DENO-project zijn
behandeld.
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