Juryrapport

Gerard van der Burgt
Lezen, schrijven en rekenen zijn van groot belang voor een gelukkig en geletterd leven. Leren lezen,
schrijven en rekenen gaat soms met vallen en opstaan. Kinderen hebben daarbij, behalve steengoed
onderwijs natuurlijk, óók hulp en ondersteuning nodig van hun ouders of verzorgenden.
Als bestuurder van Groeisaam Primair Onderwijs sta jij in voor goed onderwijs aan kinderen in de
basisschoolleeftijd. Daarbij richt je je óók op de volwassenen in hun omgeving. Want: wat als zíj
nou niet kunnen lezen, schrijven of rekenen?
Jij hebt laaggeletterdheid op de agenda gezet binnen Groeisaam:
• Jaren geleden al, ging jij aan de slag om de medewerkers van alle scholen in de gemeente
Beuningen te scholen over laaggeletterdheid. Daarmee was jij één van de eersten in je
vakgebied.
• De Intern Begeleiders werden extra geschoold en hieruit is later de Beuningse Werkgroep
VVE en laaggeletterdheid ontstaan.
• Het plan van taalambassadeur Hans Kasser om kinderen uit groep 7 en 8 te betrekken bij
laaggeletterdheid werd door jou omarmd. Dankzij jouw ondersteuning hebben Hans en
Mia gastlessen op alle Groeisaam-scholen verzorgd.
Daarnaast ben je een gedreven lid van het Bondgenootschap Laaggeletterdheid. Bij iedere
bijeenkomst ben je aanwezig en het geven van een presentatie of het organiseren van een
bijeenkomst vind je geen probleem.
Beste Gerard, jij hebt er aan bij gedragen dat voor veel inwoners van Beuningen, jong én oud, een
gelukkig en geletterd leven binnen handbereik ligt. Daarvoor zijn we je heel dankbaar.
Aan het einde van het jaar ga je met pensioen. Het laatste halve jaar van een werkzaam leven is
altijd een bijzonder half jaar. Daar komt nu nog eens bij dat je het hele schooljaar 2020- 2021 de
titel ‘Taalheld van de gemeente Beuningen’ mag dragen.
Wij nodigen je van harte uit om volgend jaar samen met ons een opvolger te kiezen.
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