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nieuws vanuit de taalklas

Start schooljaar; nieuwe locatie
Inmiddels zijn we alweer 5 weken hard aan het werk in dit nieuwe schooljaar. We zijn ook dit
jaar weer verhuisd. Vanaf nu zitten we in de Jenaplaneet.
Ons adres is vanaf nu:
Vliestroom 204
2401 VP Alphen aan den Rijn
Ons telefoonnummer en e-mail adres blijven hetzelfde:
06-51219884
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com

Thema’s
Na de vakantie is er nog één week verder
gewerkt aan het thema zomer. Daarna hebben
de kinderen gewerkt aan het thema wonen.
Vanaf deze week wordt er gewerkt aan het
thema herfst. In niveaugroepen krijgen de
kinderen thematisch mondeling taalonderwijs.
Elke ochtned wordt er kassikaal geoefend met
een bepaalde klank. Deze week is dat de ‘f’.

Nieuwe leerlingen en afscheid nemen
We zijn dit jaar gestart met 10 leerlingen. De afgelopen weken zijn er heel veel nieuwe
leerlingen gestart, waardoor we inmiddels op 18 leerlingen zitten. Na de herfstvakantie
starten er nog 4 nieuwe leerlingen. We wensen Cristiano, Minxuan, Ahmad, Hala, Alan,
Kamar, Adhanom en Nicola een leerzame en goede tijd bij ons! Rond de herfstvakantie
nemen we afsched van Chadi, Hussin, Wasim en Manar. Zij zijn inmiddels een jaar bij ons
en gaan vanaf de herfstvakantie alleen nog naar hun eigen school. We wensen ze veel
succes en plezier en we zijn trots op wat ze allemaal geleerd hebben!
De leerkrachten en intern begeleider van de leerlingen die uitstromen krijgen het
overdrachtsdocument per mail toegestuurd.
Vrijwilligers, onderwijsassistent, leerkrachten
Anja en Caroline staan niet meer samen voor de groep. Anja werkt op maandag, Caroline op
donderdag en de dinsdag werken zij om de beurt.
We zijn heel blij met onze vrijwilligers Jolanda en Nini. Ook dit jaar ondersteunen zij Anja en
Caroline in de klas. Zo lezen zij elke ochtend met de kinderen en helpen de kinderen bij hun
werk.
Vanwege de grote hoeveelheid aanmeldingen in dit nieuwe schooljaar zal er op korte termijn
een onderwijsassistent aangenomen worden om Anja en Caroline ook te ondersteunen en
de leerlingen te helpen bij hun werk. Daar zijn we heel blij mee!
Vanuit de taalhulp
Jolanda pakt deze week haar werkzaamheden als taalhulp weer op, na een korte periode
van afwezigheid vanwege medische redenen. Ook de aanvragen voor taalhulp stromen
binnen. Helaas moet Jolanda op dit moment werken met een (korte) wachtlijst. We proberen
met elkaar de begeleiding zo snel mogelijk te laten starten! Mochten er voor de begeleiding
van Jolanda start vragen zijn dan kun je uiteraard altijd contact opnemen!
Inloopmoment
Op 23 en 26 september hebben wij voor ouders en leerkrachten een inloopmoment
georganiseerd. De hele ochtend mochten leerkrachten inlopen om te komen kijken in de
taalklas. Helaas is hier weinig gebruik van gemaakt. Kon je op dat moment niet en wil je een
ander moment komen, neem dan even contact met ons op! Voor de leerlingen is het heel
speciaal als de juf of meester komt kijken, en wij denken dat het voor leerkrachten ook heel
waardevol is om te zien hoe er gewerkt wordt in de taalklas.
We zijn heel blij
dat van
meerdere
leerlingen
ouders
aanwezig
waren van
11.00-12.00.
De leerlingen
vonden dat
heel speciaal.

De ouders hebben samen met hun kind zitten werken en er zijn klassikaal talige spelletjes
gedaan.
De volgende inloopmomenten zijn op 16 en 19 maart. We hopen dan meer collega’s te
verwelkomen!
Ouder/leerkracht gesprekken
Op 14 en 17 oktober zijn de eerste ouder/leerkracht gesprekken. Alle leerkrachten en ouders
hebben een uitnodiging ontvangen. Mocht je niet kunnen komen op de uitgenodigde dag,
maak dan even een nieuwe afspraak! Dit kan ook eventueel telefonisch.
Voor de nieuwe leerlingen staan de gesprekken gepland op 11 en 14 november.

De andere data van de ouders/leerkracht gesprekken dit jaar zijn:
● 27 en 30 januari 2020
● 11 en 14 mei 2020
Vanuit het tevredenheidsonderzoek
In mei heeft een aantal collega’s het tevredenheisonderzoek ingevuld. Bedankt daarvoor!
We zijn blij te zien en te merken dat steeds meer collega’s ons weten te vinden wanneer zij
vragen hebben en tevreden zijn over het onderwijs aan de leerlingen in de taalklas en van
de taalhulp. We zijn ook blij met de tips die we krijgen en deze nemen we dan ook zeker
mee. Zo zullen we vanaf dit jaar de intern begeleiders meer betrekken bij het verstrekken
van informatie over de leerlingen. Bedankt voor deze goede tip!
We hopen dat we, met elkaar, blijven werken aan een doorgaande lijn. Het blijft belangrijk
dat we hiervoor met elkaar communiceren en samenwerken. Laten we dit met elkaar doen!

Zijn er vragen, wil je langskomen op onze nieuwe plek, of wil je iets meedelen? De deur
staat open!
Team Taalklas Nieuwkomers
Anja, Caroline en Margriet
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com
tel. 06-51219884

