maart 2020

nieuws vanuit de taalklas

Wat betekent het coronavirus voor het werk in de
taalklas en van de taalhulp?
In deze nieuwsbrief kunnen jullie lezen wat thuisonderwijs betekent voor onze leerlingen en
voor ons en hoe wij daar als team mee omgaan.

Thuisonderwijs leerlingen taalklas
Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de leerlingen thuis
te kunnen laten werken. Vorige week hebben we alle leerlingen uit
de taalklas werk bezorgd. Bij het werk hebben we een uitgebreide
brief gedaan, zodat alle leerlingen aan het werk kunnen. Verder
proberen we contact te houden met de leerlingen via telefoon,
facebook, what’s app en video calls. Het is niet eenvoudig, merken
wij nu al, daarom proberen wij zoveel mogelijk opties uit, om te
kijken wat werkt. Op dinsdag 24 maart hebben we via zoom een
video call uitgeprobeerd met
leerlingen. We vond het fijn
om ze weer even te zien, ook al was het via scherm. We
merkten dat de leerlingen het ook heel leuk vonden om
zo even met elkaar te praten.
Aanstaande maandag zullen Caroline en Anja via zoom
een les woordenschat geven. We hopen dat het steeds
makkelijker gaat om alle leerlingen (of zoveel mogelijk)
te bereiken en betrekken bij het onderwijs zoals we dat
nu vormgeven!
We beseffen ons dat dit voor de basisscholen ook een uitdaging is. Niet alle leerlingen zijn
eenvoudig te bereiken. Als je de taal niet spreekt wordt het vrij lastig om contact met
sommige leerlingen te krijgen. Daarnaast wordt het thuisonderwijs ook moeilijk voor hen. We
doen met elkaar wat we kunnen!
Mocht je ervaren dat er echt geen werk gedaan wordt door je leerlingen die de taal niet of
slecht spreekt, en lukt het niet om met ouders per telefoon, filmmateriaal of e-mail te
communiceren, neem dan contact op met Saida Yachou. Zij kan een intermediair telefonisch
contact op laten nemen met ouders om e.e.a nog toe te lichten en duidelijk te maken.
(s.yachou@participe.nu). Doe dit wel alleen als laatste redmiddel!

Thuisonderwijs leerlingen taalhulp
Jolanda heeft alle leerkrachten van de leerlingen die taalhulp krijgen een mail gestuurd met
tips over wat mee te geven aan de leerlingen om thuis mee aan de slag te gaan. We hopen
dat de leerkrachten hier wat aan gehad hebben en wat mee gedaan hebben bij het
meegeven en bedenken van werk aan de kleuters!
Contact met collega’s
Als team onderhouden wij ook contact via what’s app,
telefoon en video calls. We vinden het, juist nu, belangrijk
om elkaar op de hoogte te houden van alles wat speelt en
elkaar te helpen en ondersteunen.
Ook met de collega’s van leerlingen in de taalklas zullen
wij een korte lijn houden. We zullen ze op de hoogte
houden van de resultaten van de leerlingen en het contact
dat wij met ze hebben. Mochten er vragen zijn dan kun je ons altijd telefonisch of per e-mail
bereiken!
Hoe verder na thuisonderwijs:
En dan komt er, hopelijk zo snel mogelijk, een periode na het thuisonderwijs. De
verwachting is dat dit wel een achterstand op gaat leveren bij onze leerlingen. Wij denken er
al over na hoe we hier mee om kunnen gaan.
Voor leerlingen uit de taalklas betekent dit:
- de periode van thuisonderwijs wordt niet meegerekend voor de einddatum van de
taalklas. Zodra we weer naar school mogen zullen wij de nieuwe einddatum
doorgeven van de leerlingen.
- zodra school weer begint proberen we zoveel mogelijk de onderwijsassistenten extra
in te zetten, waar mogelijk, om zo de (mogelijke) achterstand bij de leerlingen zo snel
mogelijk weer in te halen
Voor de leerlingen van de taalhulp betekent dit:
- bij de start van school inventariseert Jolanda de (mogelijke) achterstand bij de
leerlingen. Waar nodig gaat zij leerlingen twee keer per week begeleiden.
- het aantal keren gemiste taalhulp wordt uiteraard nog ingehaald en eventueel, waar
mogelijk en nodig, verlengd.
Aanbod meedenken over NT2 onderwijs
Afgelopen week is er een mail uitgegaan over het aanbod van Jolanda (taalhulp) om mee te
denken over NT2 onderwijs in de scholen. Jolanda zou dit de komende periode op bepaalde
dagen gaan doen. Vanwege alle veranderingen is dit ook aangepast. Jolanda kan de
komende weken meedenken over het NT2 onderwijs, zo lang wij thuisonderwijs geven. Ze
kan via e-mail, telefoon of video call meedenken en alle mogelijke vragen beantwoorden.
Zodra de scholen weer beginnen zal Jolanda al haar tijd steken in het begeleiden van de
leerlingen. Dit betekent dat je nu gebruikt kunt maken van dit aanbod!

Verplaatsen/ vervallen
● De ouder/eerkracht gesprekken staan gepland op 11 en 14 mei. Deze data blijven
vooralsnog staan.
●

Op dinsdag 31 maart zouden wij met het team van de taalklas naar de landelijke
studiedag van het Lowan gaan. Ook deze dag kon helaas niet doorgaan en is deze
verplaatst naar 22 september. We zullen dan alsnog naar de studiedag gaan!

●

De inloop van 23 en 25 maart wordt verplaatst. Welke data dit wordt geven wij door
zodra wij weten wanneer we weer naar school mogen.

Tevredenheidsonderzoek
Ergens de komende weken zal, eerder dan normaal, het
tevredenheidsonderzoek uitgezet worden onder al onze
contactpersonen. We hopen dat veel van jullie de tijd
willen nemen om deze in te vullen!

Vanaf deze kant willen we ook alle collega’s sterkte wensen in deze bijzondere periode!
We wensen iedereen gezondheid toe!

Zijn er vragen? Mail of bel ons!
Team Taalklas Nieuwkomers
Anja, Caroline, Jolanda, Trees, Nini, Jolanda, Sylvia en Margriet
taalklas.taalhulp.rijnstreek@gmail.com
tel. 06-51219884

