UHI gaat verder!
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Beste collega’s,
Onderwijs, opvang, gemeente Uden en andere betrokkenen hebben elkaar in de Corona-tijd meer
dan ooit gevonden om gezamenlijk het goede te doen voor alle Udense kinderen. We zijn trots op
onze gezamenlijke aanpak van de crisisopvang. Dat smaakt naar meer. Ook in het vervolg blijven we
samenwerken en dromen we van nieuwe projecten in Uden en omgeving. In deze brief delen we
onze dromen en de vervolgstappen voor de korte termijn.
De club van Udense Handen Ineen werkt verder vanuit het statement:
We geloven in de ontwikkeling van alle kinderen in gemeente Maashorst i.o. overal en altijd. We
nemen daar gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor.
Jullie kunnen ons volgen middels nieuwsberichten via mail en door onze bedrijfspagina op LinkedIn.
Meld je aan, dan mis je niets. Dan kan via (2) Udense Handen Ineen: over het bedrijf | LinkedIn
De eerste onderwerpen waar we onze krachten voor bundelen zijn taalontwikkeling en anders
organiseren voor 0-18 jaar. Dit zijn actuele thema’s uit het werkveld en onderwerpen waar de kracht
van samenwerken meerwaarde oplevert.
Taalontwikkeling
De urgentie in onze gemeente op goed uitvoerend beleid op taalontwikkeling is hoog.
We willen onderzoek inzetten om onderbouwd te krijgen wat er nodig is. Dit onderzoek plannen we
in de maanden november, december en januari. We zoeken hiervoor een geschikte partij. Tips en
ideeën zijn welkom. Eind januari 2022 hopen we antwoorden te hebben op de volgende vragen:
o Wat er nodig is voor de taalontwikkeling 0-18 jaar in Uden.
o Waar staan we nu?
o Welke initiatieven zijn er? Bekostigd vanuit welke geldstroom?
o Wat wordt onze gezamenlijke opdracht voor de taalontwikkeling van 0-18 jaar?
o Hoe kunnen we als UHI samen meer bereiken dan individuele initiatieven?
Anders organiseren
Een tweede onderwerp is anders organiseren voor 0-18 jaar. Onze droom is dat onderwijspersoneel,
opvangpersoneel en specialisten samen verantwoordelijk zijn voor een waardevolle invulling van een
ononderbroken ontwikkeling van een kind. Opvang en onderwijs Uden nemen hier gezamenlijke
verantwoordelijkheid in en verkennen dit onderwerp. Daarvoor plannen we op woensdag 3
november een brainstormmiddag met medewerkers bovenbouwgroepen van KIEM en SAAM*scholen en vanuit Udens College de coördinatoren van klas 1 en 2 om te kijken welke ideeën er al
zijn.
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Ook zoeken kinderopvang en PO naar kansen om goede mensen aan ons te blijven verbinden. Zeker
in deze tijd met personele tekorten is dit een actueel onderwerp. Anke vd Lee (SAAM*) en Nicole
Westhoff (Kiem) nemen hier het voortouw in.
Door middel van deze mail en komende nieuwsberichten, delen we de activiteiten van UHI graag met
onze achterban en ook met betrokkenen in het veld. Op dit moment werken Kiem, SAAM*, Kanteel,
Kindercentrum het groenehuis, Udens College en gemeente Uden binnen UHI intensief samen.
Andere partijen zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Met vriendelijke groet,
Stuurgroep Udense Handen Ineen
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