Feestelijke afsluiting Gezins-taalcoaching
Dinsdag 14 juni jl. heeft de feestelijke afsluiting van het nieuwe project Gezins-taalcoaching van
Stichting LOV plaatsgevonden in het Plaswijckpark in Rotterdam. De eerste 18 ouders die aan dit
project hebben deelgenomen, kregen hierbij een certificaat uitgereikt door gemeenteambtenaar
Mevrouw Vanda Pires. De 19 kinderen ontvingen een mooi kinderboek en een medaille.
Bij dit bijzondere samenwerkingsproject tussen Stichting LOV en Hogeschool Rotterdam werden zowel
ouders als kinderen geholpen hun Nederlandse taal te verbeteren. De ouders kregen eerst een cursus
aangeboden door de vrijwilligers van Stichting LOV op de school van hun kinderen. Tijdens de cursus
leerden zij hoe ze de taal van hun kinderen thuis kunnen stimuleren. Vervolgens hielpen 16 studenten van
de logopedieopleiding van de Hogeschool Rotterdam de ouders om het geleerde thuis met hun kinderen
toe te passen gedurende een traject van 2 á 3 maanden. Door deze unieke werkwijze ging de Nederlandse
taal van zowel ouders als kinderen vooruit.
"Vroeger deed ik nooit voorlezen, maar nu lees ik mijn kinderen elke dag tien minuutjes voor als ze naar
bed gaan" , vertelt een deelnemende moeder enthousiast. Een logopediestudent vertelt: "Ik werkte met
een kindje dat bepaalde letters niet goed kon uitspreken. We hebben tijdens de huisbezoeken flink
geoefend en nu lukt het wel om die letters goed uit te spreken."
Dit project werd mede mogelijk gemaakt door deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Naar verwachting zal
dit project in de toekomst ook in andere deelgemeenten uitgevoerd worden. Meer informatie vindt u op
de website van www.stichtinglov.nl.
Rotterdam, 7 juni 2011: Persuitnodiging
Feestelijke afsluiting van het succesvolle project Gezins-taalcoaching
Op dinsdag 14 juni a.s. wordt het succesvolle project Gezins-taalcoaching van Stichting LOV feestelijk
afgesloten met een certificaatuitreiking en picknick in het Plaswijckpark in Rotterdam. Vanda Pires

(beleidsmedewerker van deelgemeente Kralingen-Crooswijk) en Christine Clement (directeur van
Stichting LOV) zullen hierbij aanwezig zijn.
Gezins-taalcoaching
Het project Gezins-taalcoaching van Stichting LOV richt zich speciaal op migrantengezinnen in
de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, waarvan zowel ouders als kinderen (tussen de 2 en 5 jaar) nog niet
zo goed de Nederlands taal beheersen. Het doel van dit project is om de gezinnen te ondersteunen in hun
taal. Door de Nederlandse taalontwikkeling op jonge leeftijd aan te pakken, wordt voorkomen dat het
kind met een taalachterstand op school komt. Ook wordt door communicatie en interactie tussen ouders
en kind de eigen kracht van het gezin versterkt.
De deelnemende ouders, zowel moeders als vaders, hebben een cursus gevolgd over de taalontwikkeling
van peuters en kleuters. Zij leerden onder andere hoe ze de taal van hun kind kunnen stimuleren door
middel van spelletjes en voorlezen. Daarna zijn de gezinnen drie maanden lang thuis gecoacht door
logopediestudenten van de Hogeschool Rotterdam. De studenten deden taaloefeningen met de kinderen
en gaven nuttige tips aan de ouders. Na het traject is er gekeken of de gezinnen nog meer ondersteuning
nodig hebben, bijvoorbeeld in de vorm van Voor- en Vroegschoolse Educatie, inburgering of sociale
activering. Het project is gefinancierd door de deelgemeente Kralingen-Crooswijk.
Feestelijk afsluiting
Het project Gezins-taalcoaching wordt op dinsdag 14 juni a.s. feestelijk afgesloten in het Plaswijckpark in
Rotterdam. Wij nodigen u, de pers, van harte uit om tijdens deze feestelijke afsluiting aanwezig te zijn. Na
het welkomstwoord door Christine Clement(directeur Stichting LOV), reikt Vanda Pires
(beleidsmedewerker deelgemeente Kralingen-Crooswijk), de certificaten uit aan de ouders en kinderen
die het project hebben gevolgd. Vervolgens worden ook de vrijwilligers en de logopediestudenten van de
Hogeschool Rotterdam nog in het zonnetje gezet. Het programma eindigt met een picknick, waarbij de
kinderen kunnen spelen in het Plaswijckpark.
Programma
09.30 uur Ontvangst bij de ingang van het Plaswijckpark
10.00 uur Welkomstwoord door Christine Clement (Stichting LOV)
10.10 uur Certificaatuitreiking door Vanda Pires (deelgemeente Kralingen-Crooswijk)
10.30 uur Bedanken vrijwilligers en studenten door Jamila Ben Kassem (Stichting LOV)
10.45 uur Picknick en vrij spelen
11.30 uur Einde van het programma
Locatie
Plaswijckpark, Ringdijk 20, 3053 KS, Rotterdam

