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Voorstel

Een bedrag van€ 25.000 voor te financieren ten behoeve van de continuering van
Taalprojecten bij de basisscholen Aan de Bron en Markeent.

Inleiding

Jaarlijks wordt vanuit de rijksbijdrage voor onderwijsachterstanden subsidie verleend voor
schakelklassen en ouderparticipatie. Vanaf 2019 ontvangen we een hogere bijdrage, die
deels al is ingezet voor extra schakelklassen met actieve ouderparticipatie. Er is sprake
van een win-win opzet, waar meerdere instellingen samenwerken. Kinderopvang, scholen
Bibliocenter en ROC Gilde werken in het belang van de kinderen samen.
De ouders kunnen hun kind hierdoor beter helpen, maar leren zelf ook sneller de taal.
De extra groepen zijn nodig omdat de vraag om extra taalondersteuning groter is dan
voorheen door het rijk werd gefinancierd.

Zowel schoolbestuur Eduquaat als Meerderweert zijn actief in het binnenhalen van externe
subsidies. Beide hebben na een bijdrage in schooljaar2OLT-2OLB van de stichting Lezen
en Schrijven, voor 2018-2019 een goed onderbouwde aanvraag ingediend voor
"TelmeemetTaal" bij het ministerie van Onderwijs. Tegen alle verwachtingen zijn in de
huidige ronde zowel de aanvraag van Meerderweeft als Eduquaat afgewezen (vanwege
budgetplafond), maar de volgende ronde wordt al in maart opengesteld.
Voorgesteld wordt om een overbruggingsbijdrage te verlenen in afwachting van vrijwel
zekere vervolgfinanciering door ministerie en/of provincie.

Beoogd effect/doel
Taalstimulering van zowel kinderen als ouders. Er is sprake van een win-win opzet. De
ouders kunnen hun kind beter helpen, maar leren zelf ook sneller de taal.
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De doelgroep en behoefte aan extra taalondersteuning is groter dan voorheen door het
rijk werd gefinancierd.

Argumenten

1.1. Afbreukrlslco blJ nlet overbruggen.
De huidige groep enthousiaste ouders van zowel de onderbouw van basisscholen als
izinrlornnrranai¡aavi:f aic die nr mnef cfnnnen ên nâ dp zompruakantie onnietlw
benaderd moet worden. Daarnaast is Bibliocenter een betrokken partner, die zijn inzet
noodzakelijkerwlJs moet staken.

1.2. Beide schoolbesturen betalen mee.
Naast de bijdrage van de gemeente betalen de scholen de helft mee, gezien het belang
dat zij hechten aan het binnenhouden van een groep enthousiaste ouders.

1.3. Rijksbijdrage VVE is bedoeld voor deze doelgroep en activiteit
Het gaat hierbij enkel om voorfinanciering van extern budget.

7.4. Innovatie bij de groep van Markeent hoeft niet te worden afgebroken.
De voorzitter van stichting Leergeld (tevens directeur economie van MBO Gilde) is

benaderd. Vanuit de stichting worden (gebruikte) PC's/tablets geleverd. Vanuit het ROC

volgt ondersteuning van ouders en leerlingen die digitaal minder onderlegd zijn. Daarmee
wordt een grotere opbrengst behaald en jongeren worden maatschappelijk ingezet.

Kanttekeningen en risico's

7.7. Provinciaal en landelijk subsidie is nog niet definitief.
Hoewel het risicoklein is, hestaat de mogelijkheicl dat zowel ministerie als provincie beiden
wederom negatief besluiten op de aanvragen. In dat geval is het gemeentelijk budget voor
onderwijsachterstanden alsnog besteed aan het doel waarvoor we het ontvangen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Het benodigde bedrag kan worden gedekt uit de rijksbijdrage onderwijsachterstanden

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvocring/evaluatie

In de jaarverantwoording vart sclrooljaar 2018-2019 die voor l oktober 2019 wordt
aangeleverd, wordt dit onderdeel meegenomen.

Commu n icatie/ partici patie

Beschikking aan aanvragers.

Overleg gevoerd met

Intern: Patricia Vos, adviseur financiën

Extern: Stichting Eduquaat, Stlchtlng Meerderweert, Stichting Bibliocenter, Stichting
Kinderopvang Humanitas.

Bijlagen:
aanvragen van Meerderweert en Eduquaat.
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