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nieuws vanuit de taalklas
Thema’s
Het thema ‘voorjaar’ is afgesloten met een uitstapje naar de dijksloot. Daar hebben we met
de kinderen gezocht naar verschillende dieren.

Het volgende thema was ‘familie’.
De kinderen hebben verschillende woorden geleerd met betrekking tot dit thema, een
stamboom gemaakt, een tekening over hun gezin en er is veel gesproken over hun
thuisland. De kinderen hebben allemaal hun naam bij het land waar zij vandaan komen
geprikt:

Op dit moment wordt er gewerkt aan het thema voeding.
Inzet intermediair
Op veel scholen wordt er voor gesprekken met ouders van nieuwkomers gebruik gemaakt
van een intermediair. Er is onduidelijkheid ontstaan over de kosten van een intermediair.
Onderstaand de juiste informatie hierover:
Zo lang je een intermediair vraagt voor intake- en vorderingsgesprekken is dit kosteloos.
Wanneer je een intermediair vraagt om aan te schuiven bij een bot (zorg) dan worden er
wel kosten in rekening gebracht.
Wil je hier meer over weten, of een intermediair bij een gesprek?
Mail dan met Saida Yachou: s.yachou@participe.nu
Uitnodiging: Scopeacademie
Op donderdagavond 10 oktober 2019 organiseren we speciaal voor jou een praktische en
inspirerende avond over onderwijs aan anderstaligen. Wij hopen dan antwoorden te geven
op de onderstaande vragen:|
Ik krijg/heb een anderstalige leerling in de klas...
●
●
●
●
●

Wat bied ik aan?
Welke toetsen neem ik af en wanneer?
Hoe kan ik communiceren met deze leerling?
Hoe kan ik voor voor een veilige omgeving zorgen?
Welke materialen kan ik gebruiken?

Voor meer informatie en inschrijven, ga naar:
https://academie.youscope.nl/catalogus/2019-031-een-anderstalige-leerling-in-mijn-klas-watnu
Afscheid nemen en nieuwe leerlingen
Saina zit niet meer bij ons in de taalklas, zij is onverwachts verhuisd. Soms kun je geen
afscheid nemen van de kinderen. Dat was voor de vriendinnen en vrienden van Saina in de
taalklas wel een teleurstelling.
Inmiddels hebben we ook twee nieuwe kinderen in de klas: Bana en Haben. Zij zitten op De
Stromen en komen uit Eritrea.
Binnenkort start Dmyan. Hij komt uit Irak. We wensen ze heel veel plezier in de taalklas!
Ouder/leerkracht gesprekken
Op maandag 27 mei en 3 juni worden er in de taalklas ouder/leerkracht gesprekken
gevoerd. Alle leerkrachten en ouders zijn uitgenodigd. We hopen alle ouders en leerkrachten
te zien en te spreken!

Tevredenheidsonderzoek
Binnenkort ontvang je per mail een uitnodiging om een tevredenheidsonderzoek in te vullen
over de taalklas en taalhulp. Elk jaar rond deze periode zetten we deze uit en proberen we
met de uitslag in het volgende jaar wat te doen. We hopen dat je de tijd wil nemen deze in te
vullen!
Vacature taalhulp
We hebben ontzettend veel reacties gehad op de vacature taalhulp. Op dit moment zijn we
bezig met het voeren van de sollicitatiegesprekken. We hopen dat deze week rond te krijgen
en in de volgende nieuwsbrief aan te kunnen geven wie onze nieuwe taalhulp wordt.
Taaldocent gemeente Nieuwkoop
Sjanet de Wit is voor de gemeente Nieuwkoop aangenomen als taaldocent. Zij zal in de
gemeente Nieuwkoop de nieuwkomers gaan ondersteunen. Op dit moment wordt er
overlegd hoe haar functie precies vorm gaat krijgen.
We weten wel dat het aannemen van een taaldocent in Nieuwkoop voor ons betekent dat
onze taalhulp alleen nog de kleuters in de gemeente Nieuwkoop gaat begeleiden en niet
meer de oudere leerlingen. Voor de gemeente Alphen verandert er niks. We verwachten dat
door deze samenwerking er meer ruimte gecreëerd wordt om alle kinderen die door onze
taalhulp ondersteund worden nog sneller, en in de toekomst wellicht intensiever, te kunnen
begeleiden.

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

Met vriendelijke groet,
Team Taalklas Nieuwkomers
Anja, Caroline, Annelies en Margriet
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com
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