Inleiding

Onderwijsbehoefte

Jaarlijks komen er kinderen naar Nederland die hier onderwijs willen of
moeten volgen. In de meeste gevallen beheersen zij de Nederlandse
taal niet of onvoldoende om naar een gewone basisschool te kunnen
gaan. De kinderen krijgen op de Taalschool Midden-Groningen een
intensief taalprogramma aangeboden, waarbij ook aandacht is voor de
sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen in de Nederlandse
cultuur. Na een onderwijsperiode van 40 tot 60 weken kunnen ze de
overstap maken naar het reguliere basis- of voortgezet onderwijs. De
Taalschool is een gemeentelijke voorziening voor nieuwkomers in de
gemeente Midden-Groningen.

Kinderen die net in Nederland zijn hebben onvoldoende Nederlandse
taalvaardigheid om aansluiting te kunnen vinden bij leeftijdsgenoten in
het reguliere onderwijs. Voor een succesvol onderwijscontinuüm profiteren de kinderen het meest van een gezamenlijke start met NT2 onderwijs.
Voor nieuwkomers die onder de onderstaande definitie vallen worden
vanuit de overheid extra
middelen beschikbaar gesteld. Zij komen in aanmerking voor een tijdelijke plaatsing op de Taalschool Midden-Groningen. De officiële definitie
luidt: ‘Asielzoekers of overige vreemdelingen die ingeschreven staan op
een school en het eerste of tweede jaar in Nederland zijn. Ze zijn in het
bezit van een document of schriftelijke verklaring als bedoeld in artikel 9
van de Vreemdelingenwet 2000.’
NT2- leerlingen hebben vaak een gemeenschappelijke onderwijsbehoefte. Belangrijke aandachtsgebieden voor deze leerlingen zijn:
•
•
•
•

Zich sociaal en emotioneel thuis te gaan voelen;
De Nederlandse taal te leren;
Een basale invoering te ontvangen in de vak- en vormingsgebieden;
Het verhelderen van het ontwikkelingsperspectief van de leerling.

Zonder beperkende factoren blijkt dit in het gespecialiseerde onderwijs
bij jongere kinderen in gemiddeld één jaar te realiseren te zijn. Bij oudere kinderen is meer tijd nodig. Ze leren wel sneller, maar de afstand met
het Nederlandse onderwijsprogramma is groter.
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Type school
Sinds oktober 2012 maakt de Inspectie van Onderwijs onderscheid
tussen AZC scholen (type 1), grote zelfstandige scholen (type 2) en één
of twee opvangklassen (type 3). De Taalschool Midden-Groningen is
een type 3 voorziening voor de gemeente Midden-Groningen. Na een
onderwijsprogramma van 40 tot 60 weken zal de leerling dan ook teruggaan naar de school van aanmelding.
Inhoud onderwijsaanbod
De leeftijden van de leerlingen op de Taalschool variëren tussen de 6
en 12 jaar. Kinderen van 4 en 5 jaar stromen in een reguliere kleuterklas
in. Zij komen in aanmerking voor ambulante begeleiding, wat eveneens
wordt verzorgd door de Taalschool Midden-Groningen. We spreken dan
over twee verschillende doelgroepen. Achtereenvolgens wordt het onderwijsaanbod voor kleuters toegelicht en het aanbod voor leerlingen
tussen de 6 en 12 jaar.
4 - 6 jaar
Onderwijs aan minderjarige nieuwkomers is een grote uitdaging. Ook
voor anderstalige nieuwkomers in de kleuterklas is de aanpassing aan
de schoolsetting niet altijd even gemakkelijk.
Ze worden ondergedompeld in een intensief taalbad en moeten meteen met de andere kleuters participeren in activiteiten in de klas. Een
aantal onder hen heeft slechts een geringe schoolse achtergrond en
moeten nog vertrouwd raken met materialen en gewoontes waarmee
andere kleuters al reeds bekend zijn. Veelal hebben ze te maken gehad met grote veranderingen of verlies. Het begeleiden van dergelijke
leerlingen vereist specifieke kennis van onder andere de aangepaste
middelen en materialen welke ingezet kunnen worden. Daarom is extra
aandacht voor deze doelgroep allesbehalve overbodig.

4

Het begeleidingsteam wordt gevormd door een leerkracht en een onderwijsassistent. De begeleider ondersteunt leerlingen in groep 1-2 en
voert het plan op het gebied van woordenschat, taalfuncties en articulatie uit en houdt dit bij in een logboek. Het voornaamste doel van de
begeleiding is het vergroten van de passieve en actieve woordenschat
van de nieuwkomer. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan klankonderwijs en de zinsopbouw.
De begeleiding zal voor een periode van 40 tot 60 weken worden aangeboden. Het streefdoel is dat de leerling na deze periode minimaal
een passieve woordenschat van 2200 Nederlandse woorden beheerst.
De passieve woordenschat wordt zowel in de beginfase als bij de evaluatie gemeten met behulp van de TAK-toets.
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6 – 12 jaar

Inzet methodes

In de taalklas staat de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal.
De leerkracht werkt aan de woordenschatuitbreiding van de kinderen, mondelinge taalvaardigheid (luisteren en spreken) en schriftelijke
taalvaardigheid (voornamelijk lezen). De eerste periode is voornamelijk
gericht op het vertrouwd raken met het Nederlands onderwijs. Aandacht voor het welbevinden van de leerling staat hierbij altijd centraal.
De leerkracht biedt de leerlingen steun, veiligheid en heeft oog voor
traumaverwerking. Naast taal is in het eerste jaar ook tijd ingeruimd voor
rekenen, wereldoriëntatie/burgerschap en creativiteit.

Woordenschat:

Hoe ziet ons taalonderwijs eruit?

•
•
•
•

Mondeling Nederlands Nieuw
Beeldwoordenboek met lidwoorden
Woorden in prenten 1 en 2
vanaf cursus 4: Taal actief woordenschat

Grammatica, vormleer:
•
•

Zien is Snappen
De bovenkamer

In de basis bestaat ons aanbod uit de cursus ‘Wat en Hoe NT2’ Dit zijn
lessen Nederlands voor anderstaligen van 4-7 jaar en van 8-12 jaar. Het
zijn concrete lessen bij bestaand materiaal.

Grammatica, vormleer, spelling:

Uitgangspunten bij de lessen zijn:

Grammatica, vormleer, spelling:

•

•

•
•
•

•

•
•
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Aanleren van alle aspecten van het Nederlands: klankleer, vormleer,
zinsbouw, woordenschat, dialoog, pragmatiek, grammatica, spelling;
Er wordt gebruik gemaakt van de NT2-didactiek die bestaat uit vijf
kenmerken of stappen;
Aanbod van 4 verschillende niveaus, 4 cursussen. Elke cursus duurt
10 weken;
Na 10 weken wordt middels een toets bekeken of de leerling voldoende Nederlandse woordenschat heeft opgebouwd om door te
kunnen te kunnen stromen naar de volgende cursus (o.b.v. passieve
en actieve woordenschat);
De keuze van de oefenwoorden in de cursus komen uit: Horen zien
en schrijven, Mondeling Nederlands, prentenboeken in Woorden in
prenten, Zeg maar na, Van horen en zeggen en het Beeldwoordenboek;
Er wordt gebruik gemaakt van coöperatieve leerstrategieën (CLS);
Er wordt blokschrift aangeleerd.

•

Horen, zien en schrijven

Taal actief Taal, Taal actief Spelling, de Bovenkamer

Klankleer:
•
•

Zeg maar na (inclusief klankgebaren)
Mondeling Nederlands Nieuw

Dialoog:
•
•

Tekstboek en cd’s bij Van horen en zeggen
Praatboek 1 en 2, Van horen en zeggen
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Leerlijnen en leerlingvolgsysteem

Didactische en pedagogische aanpak

Om de ontwikkeling van de leerlingen optimaal te kunnen volgen, wordt
op de Taalschool gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. De doelen zijn afgestemd op de SLO leerlijnen en kerndoelen. Per
domein zijn er indicatoren die afgevinkt kunnen worden.
Er zijn vier fasen:

Een aandachtspunt bij het werken met gecombineerde groepen van
nieuwkomers is dat de leeftijdsverschillen binnen een groep ver uiteen
kunnen lopen. Dat stelt eisen aan de differentiatie van de leerstof en de
instructie en heeft het gevolgen voor de sociale structuur van de klas.
De leerkracht krijgt te maken met een speciale groep, die zowel vanuit sociaalpedagogisch oogpunt als uit didactisch oogpunt een groot
beroep doet op zijn professionele capaciteiten. Bovendien werkt de
leerkracht met een ander programma en andere materialen dan in de
reguliere klas.

•
•
•
•

fase 1: week 1-10 onderwijs;
fase 2: week 11-20 onderwijs;
fase 3: week 21-30 onderwijs;
fase 4: week 31-40 onderwijs.

Er wordt (op basis van leeftijd) een inschatting gemaakt op welke leerlijn
de leerling gaat instromen. De einddoelen geven aan wat kinderen in
het reguliere onderwijs over het algemeen geacht worden te kunnen
op het moment van uitstroom (instroom groep 3, instroom groep 5 en
instroom groep 7). Deze doelen stellen we als einddoelen van een jaar
NT2- onderwijs voor leerlingen die in de passende leeftijdsgroep instromen. NT2-leerlingen dienen de einddoelen zoveel mogelijk te halen om
met succes aan het reguliere onderwijs te kunnen deelnemen.

Kortom, het gaat om mensen met deskundigheid (NT2) en ervaring, die
ﬂexibel zijn en kunnen improviseren, die in staat zijn om gedifferentieerd
te onderwijzen en die een sociale eenheid weten te maken van een
groep kinderen. We hechten hier veel waarde aan omdat de kinderen
vaak uit verschillende scholen en/of jaargroepen afkomstig zijn en vaak
slechts een jaar bij elkaar in de groep zitten. De leerkracht krijgt hierbij
ondersteuning van een onderwijsassistent. Door het extra paar handen
in de klas, kan de leerkracht het onderwijs gemakkelijker differentiëren.
Dat is een belangrijke voorwaarde voor het werken met een groep met
uiteenlopende niveaus en leerbehoeften.

Na een programma van 40 weken kan de nieuwkomer doorstromen
naar het reguliere onderwijs. De leerling is dan in staat om instructie te
ontvangen in het reguliere onderwijs. Echter wanneer de leerdoelen
nog onvoldoende worden beheerst, volgt een verlenging van maximaal
2 x 10 weken.
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Schakelen naar het reguliere onderwijs

Ambulante begeleiding

Na de eerste opvang profiteren de kinderen meer van het onderwijs
tussen Nederlands sprekende kinderen op de basisschool. ‘’Daarbij
hebben ze nog wel extra ondersteuning nodig, bij voorkeur met ambulante begeleiding vanuit de eerste opvang’’, aldus het LOWAN. Deze
organisatie ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan
nieuwkomers verzorgen in het primair en voortgezet Onderwijs.

Leerlingen die onderwijs hebben gevolgd op de Taalschool Midden-Groningen komen in aanmerking voor ambulante begeleiding in
de nieuwe onderwijssituatie. Deze begeleiding is enerzijds gericht op
onderbouwleerlingen en anderzijds op leerlingen die volledig schakelen in het reguliere onderwijs. De ambulante begeleiding (nazorg)
is echt maatwerk en zal per leerling in overleg met de school worden
opgezet en uitgevoerd. Uitgezonderd van onderbouwleerlingen kunnen
wij niet voorzien in de vraag om ambulante begeleiding te bieden aan
leerlingen die geen onderwijs op de Taalschool hebben gevolgd.

De leerlingen gaan met een eerste basis van de Nederlandse taal terug
naar het reguliere onderwijs. Afhankelijk van hun leeftijd en vooropleiding zal hun taalniveau meer of minder aansluiten bij het taalniveau van
hun leeftijdsgenoten. Gemiddeld beheersen kinderen dan zo’n 28003000 Nederlandse woorden receptief. In het algemeen zijn er aanpassingen nodig in het onderwijsaanbod voor een tweedejaars nieuwkomer. In de praktijk zien we dat NT2-leerlingen de eerste jaren op een
eigen leerlijn functioneren.
Daarnaast concludeert de Onderwijsinspectie (2017) dat in veel gevallen de overgang van de nieuwkomersschool naar het regulier onderwijs
niet vloeiend verloopt: de aansluiting kan in allerlei opzichten een stuk
beter. Het gaat hierbij om: het overdragen van leerlingggevens, communicatie over het niveau van de leerling, het begeleiden van teams
en docenten op het gebied van NT2 vaardigheden zoals NT2-didactiek
en woordenschat, zorgleerlingen, delen van expertise, terugkoppeling
van leerlinggevens, inlopen van achterstanden, contact met ouders en
ondersteuning nieuwkomers.
Onze visie is dat deze ambulante begeleiding (nazorg) essentieel is om
een soepele overgang naar het reguliere onderwijs te bewerkstelligen.
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Aanmelden onderbouwleerlingen voor ambulante begeleiding
U kunt uw leerling aanmelden middels het intake formulier. Dit formulier
kunt u downloaden op www.obsdeachtbaan.com/taalschool . De ambulant begeleider zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
Aanmelding
Uitgangspunt is dat de leerling wordt aangemeld bij de reguliere
basisschool. Zodra vastgesteld wordt dat de potentiële leerling een
nieuwkomer is, wordt de vervolgprocedure m.b.t. inschrijving en intake
overgenomen door de Taalschool Midden-Groningen. Met de directeur
van de school worden sluitende afspraken gemaakt over de te zetten
vervolgstappen.
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Intake
•
•
•
•

De intake wordt uitgevoerd door de directie van de
Taalschool Midden-Groningen;
Bij constatering van meervoudige problematiek wordt de
IB-er/CLB-er ingeschakeld;
Op basis van de beschikbare informatie en onderwijsgegevens
wordt vastgesteld of er sprake kan zijn van toelating op de Taalschool of dat een verwijzing naar S(B)O plaatsvindt;
Een leerling die wordt aangemeld in het jaar dat hij of zij 12 jaar
wordt (voor oktober/november) kan worden aangemeld bij het ISK
te Groningen.

Onderwijsperiode
•
•

Na vaststelling van toelaatbaarheid wordt het instroomniveau vastgesteld en het onderwijsprogramma gestart;
Het basisprogramma omvat 40 weken onderwijs. Dit kan evt. verlengd worden met 2 x 10 weken. Na deze periode komt de leerling
weer terug op de school van aanmelding. Er wordt geleidelijk toegewerkt naar de terugkeer door eerst dagdelen te schakelen. Dit
gebeurt in overleg met de school van herkomst. Het definitieve uitstroommoment zal voor een vakantie zijn. Dit is een bewuste keuze
in verband met de rust en structuur in de groep.

Uitschrijving
Overschrijving naar de reguliere basisschool (= basisschool waar de
eerste aanmelding plaatsvond) vindt plaats als de leerling volledig in het
reguliere onderwijs kan meedraaien.
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Organisatie
De Taalschool Midden-Groningen is een voorziening voor de gemeente
Midden-Groningen. Het initiatief voor de Taalschool ligt bij Stichting
Ultiem. In samenwerking met het samenwerkingsverband 20.01 en
in lijn met het onderwijsachterstandenbeleid van de gemeente Midden-Groningen is deze NT2 voorziening tot stand gekomen. Het primaire doel van deze samenwerking is om nieuwkomers en anderstaligen
een kwalitatief goede start te geven in het reguliere onderwijs.
Onderdeel van O.b.s. de Achtbaan
Administratief valt de Taalschool Midden-Groningen onder O.b.s. de
Achtbaan (brin: 13TY) te Hoogezand. Het in- en uitschrijven van de leerling vindt plaats vanuit de leerlingadministratie van O.b.s. de Achtbaan.

openbare basisschool
ontdekken•ontwikkelen•leren

Contactgegevens
Multatulistraat 28
9602 BB Hoogezand
0598-744220
www.obsdeachtbaan.com/taalschool
directie@taalschoolmidden-groningen.nl
Postadres
Postbus 525
9600 AM Hoogezand
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Contactgegevens

Postadres

Multatulistraat 28
9602 BB Hoogezand

Postbus 525
9600 AM Hoogezand

0598-744220
www.obsdeachtbaan.com/taalschool
directie@taalschoolmidden-groningen.nl

