januari 2020

nieuws vanuit de taalklas
Een goed 2020!
Allereerst willen we iedereen het beste wensen voor 2020! We hebben genoten op
maandagochtend 6 januari van alle enthousiaste en blije kinderen die weer zin hadden om
naar school te gaan! We gaan ons inzetten om er weer een fijn en leerzaam jaar van te
maken.
Ook in 2020 hopen we dat jullie ons weten te vinden voor vragen, opmerkingen en kom
gerust eens langs, als de tijd dat toelaat!
Thema’s
De afgelopen periode is er gewerkt aan het thema
kerst. Voor de kerstvakantie hebben we het jaar
afgesloten
door met
elkaar
oliebollen te
eten.
Sinds deze
week werken
we aan het
thema winter.
Alle kinderen
krijgen de
woorden van het thema ‘winter’mee naar huis en ze
zullen gemaild worden naar alle leerkrachten, zodat er
eventueel ook in de klas mee geoefend kan worden.
Ouder/leerkracht gesprekken
Op maandag 27 januari en donderdag 30 januari worden er weer ouder/leerkracht
gesprekken gevoerd. Leerlingen die aan de beurt zijn voor een gesprek worden middels een
briefje uitgenodigd. De leerkrachten worden per mail uitgenodigd. Mocht het niet uitkomen
op die dag, maak dan een nieuwe afspraak!
Om alvast in de agenda te zetten:
De volgende ouder/leerkracht gesprekken staan gepland op 11 en 14 mei.
Op 16 en 19 maart is er weer inloop. Voel je welkom om tussen 8.30 en 12.00 binnen te
lopen en even te kijken in de taalklas. Voor de kinderen is dit heel bijzonder en goed om de
verbinding te maken met hun andere school!

Vanuit de taalhulp
In verband met het aflopen van een aantal trajecten ontstaat er ruimte om een aantal
leerlingen 2x per week te begeleiden. Dit is een tijdelijke mogelijkheid die per direct stopt
zodra er een of meerder nieuwe aanmeldingen komen. Jolanda en Margriet beslissen
samen welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. We zijn blij dat we deze extra hulp
(tijdelijk) kunnen bieden! De leerkrachten en intern begeleiders van de leerlingen die extra
taalhulp aangeboden krijgen worden per mail benaderd. Mocht je hier vragen over hebben
laat het ons dan weten.
Citotoetsen
Januari is de tijd van de citotoetsen. Leerlingen die in de taalklas zitten kunnen ook getoetst
worden. We doen dit niet in de taalklas, daar nemen we alleen de TAK-toets af.
Wil je weten welke toets afgenomen kan worden voor jouw leerling, kijk dan in het
overdrachtsdocument. Daar staan landelijk gestelde doelen in die behaald zouden moeten
worden na 13, 26 en 39 weken onderwijs.
vooorbeeld:
na 39 weken onderwijs
minimumdoel

Techn. lezen

AVI
DMT

behaald

aantal goed / tijd /
score

E5
dle 24

Begrijpend lezen
Spelling
W.schat (TAK)

dle 19
Receptief
Produktief

Rekenen

Hoofdrekenen
Rekenvaardigheden

2700 (40 woorden)
2000 (13 woorden)
dle 40
dle 45

De doelen verschillen per leerling. Kijk hiervoor dus in het overdrachtsdocument! Als er
toetsen afgenomen worden kunnen deze in het overdrachtsdocument ingevuld worden,
zodat we ook in de taalklas kunnen zien hoe er gescoord is.
Zijn er vragen, wil je langskomen, of wil je iets meedelen? De deur staat open!
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