Project uitvoering Taalcoaching
Activiteiten
Prestaties
Inwoners van Krimpen
Ten aanzien van het aanbod
ondersteunen bij het
voor cursisten:
verbeteren van de
Nederlandse
- 50 individuele
taalbeheersing. Deze
taalcoachingstrajecten waarbij
dienst wordt uitgevoerd
coach en deelnemer
door vrijwilligers.
gemiddeld eenmaal per week
bijeenkomen die doorlopen uit
ContourdeTwern levert,
2016.
conform de afgelopen
- 30 nieuwe individuele
jaren, de verantwoording
taalcoachingstrajecten waarbij
voor het onderdeel
coach en deelnemer
taalcoaching ivm met de
gemiddeld eenmaal per week
verantwoording van de
bijeenkomen.
WEB gelden aan
- Ondersteuning van de
Rotterdam vóór 1 maart
nieuwkomersklassen in het
2018 aan. Voor dit
Primair onderwijs voor één
onderdeel is geen
dagdeel per week door 2
accountantsverklaring
vrijwilligers.
nodig. Het gaat om een
- Individuele taalcoaching voor
inhoudelijke
de leerlingen in de VO leeftijd
verantwoording op de
waarvoor nog geen ISK klas
prestatieafspraken.
beschikbaar is.
- Binnen het aanbod wordt
toegewerkt naar (deelaspecten
van) de eindtermen educatie
als beschreven in de Regeling
eindtermen educatie 2013.
Het aanbod wordt ingebed in
de KrimpenWijzer.
- Ten behoeve van het aanbod
worden minimaal 50
vrijwilligers ingezet en
ondersteund. De vrijwilligers
worden inhoudelijk
ondersteund door middel van
de inzet van een professionele
docent. De vrijwilligers worden
getraind door ContourdeTwern
daartoe wordt een trainer
opgeleid via het aanbod “train
de trainer’ van de stichting
Lezen en Schrijven.
- In het kader van een dekkend
taalnetwerk in Krimpen aan
den IJssel neemt de
coördinator deel aan het
taalnetwerk Krimpen.

Bedrag /resultaat
Project Taalcoaching
€ 29.230
- Er zijn 93 individuele
trajecten gerealiseerd.

- Er zijn 35 nieuwe trajecten
gestart.

- Ook in 2017 heeft
ondersteuning op deze wijze
plaatsgevonden

- In 2017 bleek deze
ondersteuning niet nodig.

- Er wordt gewerkt met
methoden van de stichting
Lezen en Schrijven. Er
wordt toegewerkt naar de
eindtermen educatie.
Het aanbod is goed ingebed
in de KrimpenWijzer
- In 2017 is gewerkt met 74
vrijwilligers. Er zijn 18 nieuwe
vrijwilligers gestart.
De vrijwilligers zijn allen
getraind.
Een aantal vrijwilligers zijn
ook betrokken bij het
taalcafé.

- De coördinator neemt deel
aan het taalnetwerk.

Verdeling middelen:
- € 20.230 van de subsidie
moet ingezet worden conform
de WEB. Dat betekent dat
cursisten ouder moeten zijn
dan 18 jaar en niet
inburgeringspichtig mogen zijn.

- € 9.000, kan ingezet worden
ten behoeve van werving en
het aanbod aan cursisten die
niet onder de WEB vallen.

- 61 cursisten vallen onder
de WEB. In 2017 is gestart
met het ontwikkelen en
afnemen van toetsen, voor
deze doelgroep, om een
begin en eindniveau te
bepalen. De eerste toetsen
zijn eind 2017 afgenomen.
Werving is nauwelijks nodig;
mond op mond reclame en
netwerken blijkt voldoende
om cursisten te werven.
Dit bedrag wordt ingezet
voor de ondersteuning van
de nieuwkomersklas en de
huiswerkbegeleiding van 47
inburgeringsplichtigen.
Het materiaal van de PO
groep en de aanbieder van
de inburgering is leidend.
Toetsing wordt niet door de
taalcoaches uitgevoerd.
Er zijn daarom minder
middelen nodig voor deze
groep.

