februari 2020

nieuws vanuit de taalklas
Thema’s
De afgelopen periode is er gewerkt aan het thema ziek en gezond. In
de klas wordt een thematafel gemaakt en de kinderen konden ook
zelf met doktersspullen aan de slag en zo hun woorden oefenen. De
thema woordenlijsten zijn weer gedeeld met de leerkrachten en zijn
mee naar huis gegeven, zodat de kinderen ook in de klas en thuis
kunnen oefenen met de woorden.
Op dit moment wordt er gewerkt aan het thema kleding. Vanaf
9 maart wordt aan het thema verkeer gewerkt.

Klanken en klankgebaren
De afgelopen periode zijn de volgende klanken aan bod geweest:
aa, ou/au en ei/ij.
Na de vakantie gaan we in de taalklas verder met de ui. De klanken
worden niet alleen aangeboden middels spraak, maar ook het
gebaar wordt aangeleerd. Hierbij wordt in de taalklas gebruik
gemaakt van de klankgebaren van Trijntje de Wit.

Verandertraject en opbrengsten
Zoals jullie weten wordt een leerling in
de taalklas na 13, 26 en 39 weken worden de leerlingen
getoetst met behulp van de TAK toets (Taaltoets Alle Kinderen
- CITO).
Wanneer we kijken naar de resultaten van de leerlingen zien
we dat sinds ons verandertraject, waarbij we in niveaugroepen
zijn gaan werken, de resultaten van de leerlingen sterk
verbeterd zijn. Waar eerst 0% van de geletterde kinderen de
doelen haalden op het gebied van actieve woordenschat, is dit
nu 83%. Voor de niet-geletterde kinderen geldt een stijging van
15%. Op het gebied van de passieve woordenschat zien we
een stijging van 30% bij niet geletterde kinderen en 40% bij
niet-geletterde kinderen. (waarbij 100% van de leerlingen de
doelen behaalt). Daar zijn we heel trots op!

Nieuwe leerling
Sinds kort is Nandini bij ons in de taalklas erbij gekomen. Nandini zit op Het Startblok. Ze
voelde zich al snel thuis en we hopen dat ze een fijne en leerzame tijd bij ons heeft!
Studiedag
Op dinsdag 31 maart zal de taalklas dicht zijn
vanwege de landelijke studiedag van het Lowan
waar wij met het team heen gaan. Alle kinderen
worden die dag dus op hun eigen school verwacht.
We zullen alle leerkrachten per mail hier nog aan
herinneren en de leerlingen een briefje meegeven.

Ouder/leerkracht gesprekken
Onderstaand bericht stond in de vorige nieuwsbrief:
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!
Gelukkig is een aantal leerkrachten bij de gesprekken aanwezig geweest of is er afgemeld.
Helaas merkten we ook deze keer weer dat er door best een groot aantal leerkrachten geen
afmelding is en ook niet aanwezig is gweest bij de gesprekken. De gesprekken zijn ook
zinvol voor leerkrachten om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling die het kind
doormaakt in de taalklas. Laten we met elkaar samenwerken.
We willen nogmaals vragen af te melden en een andere afspraak te maken wanneer
aanwezigheid niet mogelijk is door het op ons geplande moment!

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!

Zijn er vragen, wil je langskomen, of wil je iets meedelen? De deur staat open!
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