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nieuws vanuit de taalklas
Thema’s
Deze periode wordt er gewerkt aan het thema ‘dieren’. In de week voor de zomervakantie
wordt er gewerkt aan het thema ‘zomer’. Dit thema loopt na de vakantie nog even door.
Afscheid nemen en nieuwe leerlingen
De afgelopen weken is de groep weer veranderd van samenstelling. We hebben afscheid
genomen van Feebay, Dia, Nurjan en Sebastian. We wensen ze veel plezier op hun school
en ze zullen gemist worden in de taalklas.
Liva is in de taalklas gekomen. Zij komt uit Irak en zit ook op Het Palet. We wensen Liva een
leerzame en fijne tijd in de taalklas!
Voor de zomervakantie nemen we afscheid van een groot deel van onze leerlingen. We
wensen ze allemaal heel veel plezier en succes op hun school. Voor nu weten we nog niet
van alle leerlingen of ze stoppen, of na de vakantie nog even blijven. We zijn hierover in
gesprek met de scholen.
Een onverwacht vertrek
Helaas is er, na een heftig incident op de Diamantstraat, ook een onverwacht vertrek
geweest van een van onze leerlingen. De leerlingen in de taalklas zijn met hulp van tolken
op de hoogte gebracht van het incident en konden hun vragen stellen in hun eigen taal.
Het meisje zal niet meer terugkomen in de taalklas en de kinderen hebben ook geen
afscheid van haar kunnen nemen. We hebben met alle kinderen van de taalklas wel iets
gemaakt voor haar. We hebben met het team taalklas een korte lijn gehad met De Stromen,
waar zij ook op zat, en weten dat het naar omstandigheden goed met haar gaat. Inmiddels
woont het gezin niet meer in Alphen aan den Rijn. Ook zij wordt gemist in de taalklas. We
wensen haar, en haar gezin, heel veel sterkte en kracht toe.
Herinnering: uitnodiging Scopeacademie
Inmiddels zijn er al voldoende aanmeldingen, maar voor degenen die het nog gemist
hebben, of zich nog aan willen melden: Op donderdagavond 10 oktober 2019 organiseren
we 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
Ouder/leerkracht gesprekken
Op maandag 27 mei en 3 juni zijn in de taalklas ouder/leerkracht gesprekken gevoerd. Er
waren veel leerkrachten en ouders aanwezig. Fijn dat zoveel leerkrachten betrokken zijn en
op dit gesprek komen. Sommige leerkrachten hebben een andere afspraak gemaakt, wat
natuurlijk ook altijd een optie is. We vinden het belangrijk om een korte lijn te hebben met de
leerkrachten, maar we begrijpen ook dat dit tijd en energie vraagt in de al drukke periodes.
De gesprekken zijn door Anja en Caroline als waardevol ervaren.
Als je toch niet aanwezig was, neem dan gerust alsnog contact op om met Anja en/of
Caroline een afspraak te maken om met elkaar bij te praten over de leerling(en).
Enquête
Fijn dat er al een aantal collega's de enquête ingevuld hebben. We zouden het fijn vinden
als zoveel mogelijk collega’s reageren. Wie weet lukt het nog een aantal collega’s om de
enquête in te vullen? Dat zou voor ons heel waardevol zijn! Bedankt!
Invullen kan via onderstaande link:
https://forms.gle/Qf3zkQpL5qLWuesXA
Belangrijke data schooljaar 2019/2020:
Per volgend schooljaar zijn er geen bijeenkomsten na schooltijd meer in de taalklas, maar
wel een inloopmoment. Tijdens dit inloopmoment zijn leerkrachten, ib, oas enz welkom om in
de klas te komen kijken tussen 8.30 uur - 12.00 uur. De leerkracht heeft tussen 10.00 uur en
10.15 uur tijd om vragen te beantwoorden, of na 12.00 uur.
Data van de inloop zijn:
●
●

23 en 26 september 2019
16 en 19 maart 2020

De ouder/leerkracht gesprekken blijven wel gewoon drie keer per jaar plaatsvinden:
●
●
●

14 en 17 oktober 2019
27 en 30 januari 2020
11 en 14 mei 2020

Verhuizing
Per volgend schooljaar zullen we weer op een andere locatie zitten. We verhuizen dit keer
naar de Jenaplaneet. We zullen van te voren met de kinderen gaan kijken op de school,
zodat ze weten waar ze terecht gaan komen.
Per volgend schooljaar is ons adres:
Vliestroom 204, 2401 VP Alphen aan den Rijn

Omdat de groep steeds kleiner wordt zullen Anja en Caroline per volgend schooljaar niet
meer samen voor de groep staan. Zij werken om de dag en staan dus alleen voor de klas.
Nini en Jolanda blijven Anja en Caroline gelukkig als vrijwilligers ondersteunen!
Vacature taalhulp
Inmiddels is de vacature voor taalhulp ingevuld. Jolanda do Nascimento Felix - Smit wordt
per volgend schooljaar de nieuwe taalhulp. Jolanda werkt op de Jenaplaneet. We zijn heel
blij dat Jolanda bij ons in het team komt. In onderstaand stukje stelt zij zichzelf voor:
Mijn naam is Jolanda do Nascimento Félix en vanaf het nieuwe schooljaar ga ik bij de
taalklas werken als ambulante begeleider. Deze baan combineert 2 dingen waar ik erg van
geniet; lesgeven aan jonge kinderen en iemand Nederlands leren. De taal spreken van het
land waar je woont is zo belangrijk, en ik geniet van het effect bij jonge kinderen als ze
zichzelf kunnen uiten in onze taal.
Doordat ik zelf enkele jaren in Portugal heb gewoond weet ik uit ervaring hoe het is om de
taal van het land waar je woont nog niet of niet genoeg te spreken. Daarnaast weet ik hoe
het is om een tweede taal te leren.
Ik ben getrouwd en ik heb een dochter van 15 jaar. Zij wordt tweetalig opgevoed
(Nederlands en Portugees). In mijn vrije tijd mag ik graag koken, zwemmen, wandelen en
naar Portugal gaan.
Fijne vakantie en tot in het nieuwe schooljaar.

Vakantie
In verband met de verhuizing stopt de taalklas op donderdag 11 juli. In de laatste week
gaan wij afronden en inpakken en zijn de kinderen dus de hele week op hun eigen school.
We starten het nieuwe schooljaar op dinsdag 3 september.
Wij wensen iedereen een alvast een hele fijne vakantie toe!
Alle informatie die in deze laatste weken eventueel nog van belang is verspreiden we per
mail aan de desbetreffende leerkrachten.

Met vriendelijke groet,
Team Taalklas Nieuwkomers
Anja, Caroline, Annelies en Margriet
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com
Ashram college, lokaal 047 en kamer 048
Marsdiep 289, 2401 XH Alphen a/d Rijn / tel. 06-51219884

