Voorschool Goudoever
Op maandag 2 november gaat onder de titel ‘Voorschool Goudoever’ in Gorinchem
een taalachterstandsproject van start.
De Stichting voor Kinderopvang en Peuterspeelzalen, die een onderdeel van Stichting
Logos is, heeft bij de gemeente Gorinchem een projectaanvraag ingediend met als
doel de taal van instromende vierjarige kleuters op CBS Samen Onderweg, locatie
van Goudoeverstraat, te ontwikkelen en te stimuleren. De gemeente Gorinchem ziet
het belang in om in een vroegtijdig stadium de Nederlandse taal te stimuleren en
subsidieert het project. Het project is een samenwerking tussen Logos (CBS Samen
Onderweg) en SKG (Stichting Kindercentra Gorinchem). ‘Voorschool Goudoever’ richt
zich in eerste instantie op de CBS Samen Onderweg locatie aan de Van
Goudoeverstraat. Omdat er in de school geen ruimte was om de voorschool te
herbergen, is uitgeweken naar de TriviumLindenhof locatie ‘Driemanserf’ aan de
Driemanschapslaan 5; op een steenworp afstand van de school. De voorschool heeft
hier een volledig ingerichte eigen ruimte. ‘Voorschool Goudoever’ richt zich op ouders
en kinderen van de Samen Onderweg locatie aan de van Goudoeverstraat en is
bedoeld voor kinderen die nog geen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal bezoeken.
Het is wetenschappelijk bewezen dat kinderen die met een taalachterstand aan de
basisschool beginnen deze achterstand eigenlijk niet meer kunnen inlopen. Voor de
taalverwerving is de leeftijd rond het derde levensjaar van cruciaal belang. SKG heeft
op het terrein van de VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) veel expertise
opgebouwd en deze kennis wordt hier direct gekoppeld aan die van CBS Samen
Onderweg waardoor er een doorlopende lijn in het taal- en woordenschataanbod
ontstaat. De dagelijkse leiding van de voorschool is in handen van twee
medewerkers; één van SKG en één vanuit het team van CBS Samen Onderweg. Dat
maakt deze samenwerking bijzonder. Omdat de ouders bij de taalverwerving van
hun kinderen een buitengewoon belangrijke rol spelen, wordt er naast de voorschool
een flankerend traject gestart dat zich richt op de, niet Nederlandstalige, ouders van
de kinderen die de voorschool bezoeken. Dit traject draagt de titel “Het ei van
Columbus”. Meer informatie over ‘Voorschool Goudoever’ en het ouderproject ‘Het ei
van Columbus’, kunt u verkrijgen bij CBS Samen Onderweg (Mw. Barthe Ermstrang,
telefoon 0183-62 28 56), of bij SKG (Mw. Sonja Bijl, telefoon 0183-66 06 92) of op
de locatie aan de Driemanschapslaan (telefoon 088- 892 80 65). De voorschool is
geopend op de maandag- , woensdag- en vrijdagochtend.

