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Vanuit het programma Waalwijk Taalrijk verzorgt Stichting
Leerrijk de coördinatie van de taalprojecten Taalimpuls en
Ondersteuning Nieuwkomers. Van de stichting is een
subsidieverzoek ontvangen van € 6.600,00 (2e helft 2019) en €
13.200,00 (kalenderjaar 2020) voor het project Taalimpuls Met
voor leerlingen van MET praktijkonderwijs. In schooljaar 20182019 is Taalimpuls Met als pilot gestart. Een Taalexpert is
wekelijks met 1e jaars leerlingen van MET PrO
(nieuwkomers/leerlingen Internationale Schakelklas) aan het
werk gegaan om de woordenschat en taalbegrip uit te breiden.
De pilot heeft goede resultaten opgeleverd. Leerlingen begrijpen
de instructies en leerstof in de andere lessen beter. Voorgesteld
wordt om Taalimpuls Met voort te zetten. Naast het taalaanbod
aan leerlingen worden vakdocenten gecoacht om hun vakken
taliger te maken aansluitend bij de Taalimpulslessen. Ouders
kennen het aanbod van Taalimpuls en worden gestimuleerd hoe
zij hun kind kunnen ondersteunen in de thuissituatie. Dit kan
betekenen dat zij zelf de Nederlandse taal (of andere
basisvaardigheden) willen verbeteren. Het project wordt
versterkt door de samenwerking met partners vanuit Leesplezier
en (Educatief) Partnerschap met ouders en Taalhuis Waalwijk.
Het subsidieverzoek Taalimpuls MET valt onder thema ‘TaalWoordenschat’ van het Uitvoeringsprogramma Waalwijk Taalrijk
(vastgesteld juli 2016) en voldoet aan de hierin gestelde doelen.
Voorgesteld wordt een subsidie toe te kennen van € 6.600,00
(2019) en voor € 13.200,00 (2020). Dit is conform artikel 3
Onderwijsbeleid uit de Subsidieregeling Maatschappelijke
Ontwikkeling 2019. Het bedrag kan ten laste worden gebracht
van de beschikbare middelen Onderwijsachterstandenbeleid.
De Fractie van LokaalBelang heeft op 21 augustus artikel 47 RvO
vragen gesteld over de Voedselbank. In bijgaande (concept)
brief treft u de gestelde vragen met de beantwoording van deze
vragen aan.
Met deze raadsinformatiebrief wordt de Raad over het
onderliggende visiedocument “Smart Move Waalwijk”
geïnformeerd. Dit visiedocument is tot stand gekomen door een

Besluit
- een exploitatiesubsidie toe te kennen van € 6.600,00
voor 2019 en € 13.200,00 voor 2020 aan Stichting Leerrijk
voor het project Taalimpuls Met;
- de kosten ten laste te brengen van
Onderwijsachterstandenbeleid, grootboeknummer
6411010.

Kennis te nemen van de brief van LokaalBelang met vragen
over de Voedselbank.
De vragen van de Fractie van LokaalBelang te
beantwoorden door middel van bijgaande (concept) brief,
met dien verstande dat een aantal tekstuele wijzingen
moet worden doorgevoerd.
1. Bijgevoegd Raadsinformatiebrief vast te stellen.
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intensieve triple-helix samenwerking tussen lokale bedrijven,
regionale kennisinstellingen en overheden waarin de potentiële
uitdagingen en kansen voor Waalwijk centraal stonden. In deze
visie onderschrijven we gezamenlijk de ambitie om van Waalwijk
de plek te maken waar nieuwe slimme mobiliteitsoplossingen
worden getest en geïmplementeerd.

