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nieuws vanuit de taalklas
Thema
De afgelopen periode is er gewerkt aan het thema ‘winter’. De kinderen hebben veel nieuwe
woorden geleerd en zinnen geoefend met betrekking tot dit
thema. Op onderstaande foto is een van de woordkaarten te zien
die gebruikt is tijdens dit thema.
De kinderen hebben tijdens de woordenschatlessen ook gewerkt
in een werkboekje.

Het thema winter kon niet beter afgesloten worden. In de laatste week van het thema lag er
sneeuw! Heel bijzonder voor de kinderen. Sommige kinderen hadden nog nooit sneeuw in
het echt gezien. Natuurlijk hebben ze daar lekker in gespeeld!

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het thema: ziek zijn
Ouder/leerkracht gesprekken
Op maandag 14 en 21 januari zijn er weer ouder/leerkracht gesprekken gevoerd. Elk jaar
merken we weer hoe fijn het is om even met elkaar af te stemmen hoe het gaat met de
leerlingen. Fijn dat zoveel leerkrachten de tijd nemen om te komen, of bij verhindering een
een andere afspraak maken. In de overdrachtsdocumenten kun je een kort verslag van het
gesprek vinden.
Cito’s en doelen (ook voor kleuters!)
Op elke school worden in deze periode cito’s afgenomen. In het overdrachtsdocument
kunnen jullie zien welke doelen er gesteld zijn, op allerlei vakgebieden. In de taalklas toetsen
wij alleen de passieve en actieve woordenschat, aan de hand van de tak toets. Alle overige
cito’s worden op de basisschool zelf afgenomen. De resultaten hiervan kunnen in het
overdrachtsdocument gezet worden. Dan kan ook direct gezien worden of het doel behaald
is. Het doelen overzicht wordt in de mail als bijlage toegevoegd, zodat jullie weten welke
doelen wij aanhouden. De doelen zijn opgesteld door de internationale taalschool Haarlem.
Deze school heeft heel veel ervaring met het werken met nieuwkomers. De doelen zijn
opgesteld door het Lowan en worden ondersteund door de inspectie.
Ook voor kleuters is er een observatielijst toegevoegd in de bijlage. Deze kan gebruikt
worden om doelen te stellen en te kijken wat een nieuwkomer na 13,26 en 39 weken zou
moeten kunnen.
Als hier vragen over zijn dan horen wij het graag!
Informatieve sites:
Voor meer informatie over het werken met nieuwkomers kun je ook kijken op de site van het
Lowan:
- www.lowan.nl
en de site van de internationale taalschool in Haarlem:
- https://haarlemtaal.wordpress.com/

Taalklas dicht vanwege studiedag
Op dinsdag 9 april is de taalklas dicht en Annelies zal ook geen kinderen begeleiden op
die dag. Wij gaan in die week met het team naar Ede voor een landelijke studiedag van het
Lowan. Dat betekent dat de kinderen de hele dag naar hun eigen basisschool gaan.
Taalstadia
Wat mag je verwachten van een nieuwkomer? Soms is het lastig om te bepalen wat je
precies kunt aanbieden aan een kind. In een bijlage vind je de taalstadia. Deze kunnen
helpen bij wat je aan kunt bieden op het gebied van mondelinge taal en om meer inzicht te
krijgen hierin. Alle kinderen gaan in hun eigen tempo door deze stadia. Sommige kinderen
durven al heel snel te oefenen met de Nederlandse taal, andere kinderen gaan het pas
spreken wanneer ze zeker weten dat ze het ook kunnen. Je kunt de leerling motiveren te
spreken, maar wanneer het kind nog niet klaar is om te spreken gaat het ook nog niet
gebeuren. Zoals te zien is in stadium 1, een kind moet eerst wennen aan de school en de
klanken van onze taal.
In de taalklas wordt er in drie niveaugroepen gewerkt, waarbij er in de eerste groep de
nadruk ligt op de passieve woordenschat. Pas na ongeveer 13 weken (dit verschilt uiteraard
per kind) gaat het kind naar volgende groep. Daar wordt geoefend met woordjes en kleine
zinnen. Na 26 weken (gemiddeld) gaat een leerling naar de laatste groep. Daar wordt
geoefend met zinnen en verhalen. Ook bij ons doet elk kind dit in zijn/haar eigen tempo.

Afscheid nemen en nieuwe leerlingen
We hebben de afgelopen weken afscheid genomen van Helen. We wensen haar veel plezier
op de Hobbitburcht. Nieuw gekomen is Rama. Rama komt uit Tanzania en is sinds een
maand in Nederland. Rama woont in Hazerswoude-Rijndijk. We wensen hem veel plezier bij
ons in de taalklas!

Zijn er vragen, wil je langskomen, of wil je iets bespreken? De deur staat open! Mailen of
bellen (ma/di/don ochtend) kan ook altijd.
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