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Renske Voets (12)

30.000

Leerlingen van het Rodenborch College werken met Taal in Ontwikkeling (TiO).
Daar krijgen zij schrijfopdrachten en met hulpknoppen verbeteren zij hun
tekst. Dat werkt, vindt Renske Voets: „Als je in Word schrijft en je maakt een
fout, dan komt er zo’n kringeltje onder je woord. Hier moet je zelf nadenken
over hoe je een woord schrijft. Daar leer je meer van.”

Aantal uren dat Rosmalenaar Ad
Bok werkte aan het taalprogramma Taal in Ontwikkeling.

regio | 35
Gemeente praat
met Boschtion
en TV73
DEN BOSCH – Op ambtelijke ni-

vesau praat de gemeente Den
Bosch met vertegenwoordigers
van lokale omroep Boschtion en
het commerciële TV73 0ver mogelijkheden om samen te werken,
Daarbij gaat het om zowel programmatische samenwerking als
op facilitair gebied.
Dat antwoordt het college van B.
en W. op vragen van de fractie
van Bosch Belang. Die had aangedrongen op nauwere samenwerking danwel samengaan om zo
een sterke lokale omroep mogelijk
te maken.
B. en W. benadrukken dat een volledig samengaan niet mogelijk is
vanwege de Mediawet.
Die verplicht Boschtion tot het maken van bepaalde programma’s ‘gericht op culturele en maatschappelijke behoeften in de gemeente’.
Of het ooit tot samenwerking
komt is vooral aan de omroepen
zelf, benadrukt het Bossche college.

BERLICUM

Kermis Berlicum met
kermisbal en braderie

Brugklasleerlingen van het Rodenborch College aan het werk met het programma Taal in Ontwikkeling (TiO).

TiO maakt schrijven (en huiswerk) leuk
door Rianneke Mees
ROSMALEN – Ietwat schoorvoetend

komt het er uit: „Het is huiswerk,
maar eigenlijk vind ik het heel
leuk. Pas was ik bij opa en oma en
verveelde ik me. Toen heb ik TiO
opgestart en een tekst gemaakt.
Nu heb ik er al zes af. ”
Jip Geerts (11 jaar) uit klas b1c van
het Rodenborch College in Rosmalen lijkt een uitzondering met zijn
enthousiasme over het taalprogramma Taal in Ontwikkeling
(TiO), maar dat is schijn. Alle leerlingen van deze klas vinden het
leuk, hoewel ze niet allemaal zo

voortvarend zijn als Jip. Met TiO
leren de kinderen al doende hoe
een goede tekst eruit moet zien.
Lekker achter de computer werken en je fantasie de vrije loop laten gaan. Het taalprogramma ziet
er rustig uit. Hoewel het pas de
vierde les Nederlands is waarin dit
TiO wordt gebruikt, weten de
meeste leerlingen al prima de weg
te vinden. „Soms weet ik niet welke hulpknop ik moet gebruiken,
maar dan probeer ik ze gewoon allemaal”, zegt Rik Broeren (12).
Marco van der Doelen (13) gebruikt een zogenaamde ‘prikkel’
die bedoeld is om de leerlingen

Les Vites wil clubhuis
en grond niet kwijt
door Rianneke Mees
ROSMALEN – Onaangenaam verrast

was voorzitter Gerrie Vorstenbosch van motorcrossvereniging
Les Vites, toen hij in de krant las
dat zijn club grond in moet leveren aan de Tivoliweg. „We wisten
dat we wat kwijtraakten voor de
busbaan bij de Tivoliweg, maar we
dachten dat we dat er aan de andere kant bij zouden krijgen.” Ook
de kwalificatie ‘illegaal’ voor de gebouwen die de crossclub heeft geplaatst, vindt hij wat te sterk. „We
hebben vorig jaar zomer een oude
schoolgebouwunit kunnen kopen
en toen de gemeente gebeld met

de vraag of we die eerst ergens op
moesten slaan, of gelijk neer konden zetten. Dat vond die ambtenaar goed. Daarna hebben we er
nog een paar keer over gebeld. Er
is geen vergunning voor, dat klopt,
maar als je niks terughoort, ja, dan
is het al gauw illegaal.” Volgens de
gemeente moet de club inhuizen
bij buurman de hondenvereniging. Maar Vorstenbosch vindt het
belangrijk dat het clubgebouw
dicht bij het circuit staat, omdat er
dan toezicht is op de jeugdleden.
„Van de 235 leden is tachtig procent jeugdlid. We willen geen ongelukken.” Les Vites en de gemeente hebben binnenkort een gesprek.

aan het denken te zetten. De prikkel zegt ‘Mijn ouders denken hier
heel anders over’. „Toen ik dat las,
heb ik een jongen in mijn verhaal
bij een spannend moment laten
zeggen ’We moeten hier snel wegwezen!’,” vertelt Marco. „En zo
wordt het leuker om te lezen.”
Ook Renske Voets (12) vindt het
leuk dat TiO je aan het nadenken
zet: „Als je in Word schrijft en je
maakt een fout, dan komt er zo’n
kringeltje onder je woord. Hier
moet je zelf nadenken over hoe je
een woord schrijft. Daar leer je
meer van.”
Het enthousiasme van deze brug-

Aannemer uit
Velddriel is
onbereikbaar
HAAREN/VELDDRIEL – Aannemersbe-

drijf EVVM Infra in Velddriel
heeft dinsdag het werk aan de
Driehoeven in Haaren neergelegd.
Volgens de gemeente Haaren zijn
er problemen bij het bedrijf. Voor
verdere informatie vangt de gemeente, net als deze krant, bot.
„Ze zijn onbereikbaar, we weten
dus niet wat er aan de hand is”,
zegt een woordvoerder. Om de veiligheid op de Driehoeven te waarborgen is de weg afgezet. „Een andere aannemer heeft een braakliggend stuk van de weg enigszins.”
Of en wanneer EVVM de werkzaamheden in Haaren worden hervat, is onduidelijk.

klasleerlingen zal nog wel afnemen, weet lerares Nederlands Paula Eekels uit ervaring. „Ze moeten
ook echt veel teksten gaan maken.
Meestal vinden meiden dat langer
leuk dan jongens.”
Zelf is ze gematigd over het programma. „Soms zijn ze wel erg
snel klaar. Voor de jonge leerlingen zijn de hulpknoppen soms lastig, als je bijvoorbeeld niet weet
wat ‘ironie’ betekent. En de oudere leerlingen weten soms al goed
hoe ze de hulpknoppen moeten
omzeilen. Die geven we minder
opdrachten, maar die worden dan
wel strenger nagekeken.”

De jaarlijkse kermis in Berlicum
gaat zaterdag 15 september op het
Mercuriusplein van start.
Het vierdaagse volksvermaak telt
twintig attracties, met onder meer
draaimolen, kop van jut, autoscooter, safaritrip, reuzenrad, sky–flyer
en ponyrijden.
Openingstijden zaterdag 15.00–
24.00 uur, de overige dagen van
13.30–24.00 uur. Op zaterdag is er
vanaf 12.00 uur kermisbal bij Tante
Cis op Kerkwijk 19. DJ is Marc Verhoeven. De jaarlijkse braderie
wordt zondag van 11.00–17.00 uur
op de Kerkwijk gehouden.

Bioscoopje straks en
geen idee welke film, kijk op:
brabantsdagblad.nl/vrijetijd

