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Jeugdgidsen uit de startblokken
Museumgasten
verwelkomen,
mensen rondleiden
en vertellen over de
collectie. Rens en
Lucy staan paraat.
door Piet Oosthoek
p.oosthoek@bndestem.nl
OUDENBOSCH – Eén zondagmiddag-

je moeten ze nog een beetje oefenen. Maar dan zijn ze er ook echt
klaar voor, de twee Oudenbossche kinderen die momenteel in
opleiding zijn om straks te kunnen optreden als jeugdgids in het
Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum (NVMO) in hun
woonplaats. Daar gaan zij dan bezoekers ontvangen en rondleiden.
Het zijn Rens Neelen (12) en Lucy
Tóth-Kárpáti (10) die een bladzijde gaan innemen in de geschiedenis van het museum. Zij zijn de

eersten die de opleiding tot jeugdgids in het museum volgen.
Voor jeugd in de leeftijd van (ongeveer) tien tot zestien jaar ontwikkelde het NVMO een programma dat hen in staat stelt om
zelfstandig bezoekers te ontvangen, rond te leiden en om kennis
op te doen over wat een museum
is en waarom de collecties bijzonder zijn.
Vanaf het eerste moment waren
Lucy en Rens enthousiast over
het initiatief. „Ik vind het leuk
om iets te leren”, zegt Lucy. „Ik
weet al veel over uilen. En over
die kralen, bij Volkenkunde.”
„Mij leek het heel leuk om te
doen”, voegt Rens eraan toe. „Op
school heb ik al spreekbeurten gehouden over krokodillen en vulkanen, dus dat ken ik al.”
Het speciaal voor dit doel geschreven cursusboek richt zich op de
ontvangst van gasten, het verwelkomen, het vertellen, het rondleiden en uiteraard de collecties van
het museum. Beide scholieren
zeggen de geleerde ‘lessen’ interessant en leuk te hebben gevonden.
„We mochten in het depot kijken, daar kom je normaal niet”,
zegt Rens. Lucy vult aan: „We
mochten ook even een muziekinstrument uit de vitrine vasthouden.”
Tijdens de opleiding maakten de
twee zich de diverse collecties eigen en verwerkten ze hun eigen
interesses in het programma. Aan

䡵 Lucy Tóth-Kárpáti en Rens Neelen zijn de eerste jeugdgidsen van het NVMO. foto NVMO

leggen op wat ze goed kennen. Ze
leren vooral wat een rondleiding
boeiend maakt.”
Komende zondag gaan de twee
dus nog een keertje ‘droog’ oefenen: ze geven een proefrondleiding om te kijken wat nog aandacht behoeft, en of er misschien

iets bijgespijkerd moet worden.
Daarna wordt het serieus. Of ze
er klaar voor zijn? Lucy knikt van
ja, terwijl ze rondkijkt of ze nog
vragen kan bedenken. Ook Rens
geeft de indruk er zijn hand niet
voor om te draaien. „Ik hoop dat
ik een hoop fooi krijg”, lacht hij.

Taalachterstand jonge kinderen wordt aangepakt

Henk Melissen in
het Arboretum

“

We mochten in het
depot kijken. Daar kom
je normaal niet
Rens Neelen

de hand van objecten oefenden ze
in het presenteren en uitleggen.
De twee initiatiefnemers van het
project, Masha Bouwens en Marcel Deelen, doen hun best om de
scholieren beslagen ten ijs te laten komen. „Ze moeten van alles
een beetje weten. En de nadruk

lijke kansen en op gelijk niveau
aan het taalonderwijs op de basisschool kunnen beginnen.
De versterking van de VVE krijgt
onder meer vorm door kwaliteitseisen te stellen aan het personeel,
en dan vooral op taalgebied. In
het plan van aanpak dat is opgesteld, staat dat nog dit jaar alle pedagogische krachten van de centra - in Halderberge zijn dat er 73
- een taaltoets moeten maken, om
te bewijzen dat zij het niveau aankunnen. In Halderberge zijn zeven peuterspeelzalen en vijf kinderdagverblijven.
Mochten er mensen zijn die het
gewenste niveau niet halen, dan

kunnen zij in de loop van 2015
herkansen en indien noodzakelijk
ook cursussen volgen. Eind 2015
wordt iedereen geacht de toets
met goed gevolg gemaakt te hebben. Met het opgestelde plan van
aanpak geeft Halderberge invulling aan landelijk ingezet beleid.
Het kabinet Rutte II heeft in het
regeerakkoord aangegeven de
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Leutige Lijstjes

Meeshoeve open

door Piet Oosthoek
p.oosthoek@bndestem.nl
OUDENBOSCH – De gemeente Halderberge maakt werk van de verbetering van de kwaliteit van de zogeheten voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Dat is het stukje opvang en zorg dat wordt geleverd
door het peuterspeelzaalwerk en
de kinderopvang.

De bedoeling is dat in de VVE al
wordt vastgesteld of de jonge kindertjes al dan niet een taalachterstand hebben. Is dat het geval,
dan moet die worden weggewerkt, zodat de kinderen met ge-

In zaal De Kroon is vrijdag de
Zorgboerderij De Meeshoeve
sponsoravond ‘Leutige Lijstjes’
houdt komende zondag
voor de plaatselijke afdeling
(13.00-17.00 uur) dierendag. Er is
van de Zonnebloem. De sponeen ‘vliegend tapijt’, huifkar, C’est
soravond begint om 20.30 uur.
La Vie treedt op, er is een expo
Er zijn optredens van dweilvan papierkunst, grafische kunst
band Ut Zooyque en de dj’s
en oud-Hollandse spelen. Voor de
Bleekneus
en Wim.
jeugd 01/10/2014
is er ook een caviarace.
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䊳 Nog dit jaar moeten 73
medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzalen een taaltoets maken

kwaliteit en taalvaardigheid van
de pedagogisch medewerkers
VVE te willen verbeteren. De gemeente Halderberge is één van de
gemeenten die voor dat doel tot
en met 2015 extra rijksgeld ontvangen. In Halderberge gaat het
om 33.796 euro.
Voor- en vroegschoolse educatie
(VVE) is onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid,
dat
moet zorgen dat kleuters zonder
achterstand naar groep 3 kunnen.
Voorschoolse educatie is voor
doelgroeppeuters op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven;
vroegschoolse educatie is bedoeld
voor kleuters uit groep 1 en 2.

OUDENBOSCH – In het Arboretum
in Oudenbosch is in de maand oktober een door Henk Melissen samengestelde expositie te zien
over zijn voettocht naar Santiago
de Compostella.
In de weekeinden is Melissen zelf
aanwezig om toelichting te geven.
Ook is zijn reisverslag te koop; de
opbrengst is voor een goed doel:
steun voor straatkinderen van
Karunalaya.
Langzaam maar zeker komt voor
de botanische tuin het eind van
het seizoen in zicht. In november
begint de winterslaap; bezoek op
afspraak blijft mogelijk.

‘Betoverende’ film
In het kader van de Halderbergse
cultuurmaand vertoont
filmtheater Fanfare (gebouw De
Vossenberg) deze maand films
met als thema ‘op reis’. Donderdag (20.15 uur) betreft het de
Mexicaanse film La jaula de oro
van regisseur Diego Quemada-Diez. Volgens Fanfare een ‘betoverend en verpletterend’ antisprookje over Juan, Sara en Sa-
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