mei 2020

nieuws vanuit de taalklas
We zijn weer gestart!
Op maandag 11 mei was het zover. Alle leerlingen van de
Taalklas mochten weer naar school komen! Op de
Jenaplaneet zijn alle leerlingen verwelkomd met een mooie
ballonnenboog en gezellige muziek op het plein. Ook onze
leerlingen konden daar van genieten! Wat waren we blij om
alle (op één verkouden kind na) leerlingen weer te zien. Ook
de leerlingen hadden erg veel zin om weer naar school te
gaan. De leerkrachten hebben met ze gepraat over de tijd
thuis. De meeste leerlingen gaven aan het heel saai
gevonden te hebben thuis. We merkten ook tijdens de
thuiswerk periode dat veel ouders van onze leerlingen zich
erg netjes aan de regels hielden. Dat betekent dat sommige
leerlingen weken lang niet eens buiten geweest zijn! Na even
met elkaar te praten over wat ze allemaal meegemaakt
hadden in die thuiswerk periode wilden de leerlingen ook graag weer aan het werk.
Om met minder leerlingen in een lokaal te zitten en zo beter de afstand te kunnen bewaren
hebben we de groep verdeeld over 2 lokalen. Omdat Jolanda haar werkzaamheden als
taalhulp niet mag uitvoeren is zij ingezet als leerkracht voor een van de groepen. We merken
dat het heel fijn werkt met elkaar in kleine groepen. Zo is er ook meer aandacht voor de
leerlingen en alle tijd om in kaart te brengen waar ze gebleven zijn, wat al lukt en wat ze nog
lastig vinden en dus extra aandacht behoeft.
Nieuwe leerlingen en afscheid nemen
Op 11 mei hebben we direct afscheid genomen van een aantal leerlingen. Bana, Haben,
Liva, Juanfra en Dmyan komen niet meer bij ons. Zij hebben ontzettend veel geleerd de
afgelopen periode en gaan op hun eigen school verder.
Er zijn ook direct nieuwe leerlingen gestart. Yazan en Yousef hadden we al tijdens de online
lessen een beetje leren kennen, maar zijn nu ook bij ons in de klas aan het werk. Nur en
Ahmad zijn ook gestart op maandag 11 mei. Yazan en Yousef komen uit Palestina en zitten
ook op De Rank. Nur en Ahmad komen uit Soedan en zitten ook op De Stromen. Fatih uit
Turkije start ook binnenkort bij ons. Hij zit op de Steijaartschool. Wij wensen ze veel plezier
en een leerzame tijd in de Taalklas!

Thema’s
De afgelopen twee weken is er gewerkt aan het thema familie. Dit thema sloot heel mooi
aan bij de afgelopen periode thuis en heeft tot mooie gesprekken geleid. Want waarom
noem je de zus van je man een schoonzus, maar de broer van je man geen schoonbroer
maar zwager? Nederlands is maar een lastige taal om te leren! De leerlingen hebben mooie
tekeningen gemaakt van hun familie:

De komende weken wordt er gewerkt aan het thema ‘voeding en winkel’. De leerkrachten
van de leerlingen uit de taalklas zullen de woordenlijst weer per mail krijgen, zodat er
eventueel ook in de klas met deze woorden geoefend kan worden.
Aanbod meedenken over NT2 onderwijs en starten taalhulp vanaf 8 juni
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.
Zoals het er nu naar uit ziet mag Jolanda vanaf 8 juni haar werkzaamheden weer oppakken
als taalhulp. Dit betekent dat je nu nog gebruik kunt maken van dit aanbod, tot 8 juni.

Ouder / leerkrachtgesprekken
Zodra we weer mensen in de school uit mogen nodigen zullen deze gesprekken gepland
worden. Mocht dat dit schooljaar niet meer gebeuren zal er in elk geval telefonisch en / of
per mail contact zijn met de leerkrachten.

Tevredenheidsonderzoek
Bedankt voor het invullen van het
tevredenheidsonderzoek!
We zijn erg blij met de uitslag van het onderzoek. We
lezen terug dat jullie de expertise vanuit het team taalklas
waarderen. Fijn dat jullie ons weten te vinden!
We kregen als tip mee om meer telefonisch met de
leerkrachten van de leerlingen uit de Taalklas te
communiceren. Daar gaan we wat mee doen. Daarnaast

willen we de leerkrachten structureler op de hoogte houden van de ontwikkelingen van de
leerlingen in de Taalklas. We verwachten hierbij wel ook een actieve houding van de
leerkrachten! Het is fijn als het contact van twee kanten komt en dat is vooral goed voor de
leerlingen en hun ontwikkeling.
Leerkrachten die nog niet weten wat de weektaak en het overdrachtsdocument is en waar
ze deze kunnen vinden adviseren wij om per mail contact met ons op te nemen. Bij de start
van een leerling in de taalklas wordt dit uitgelegd per mail, maar we vertellen dit graag nog
een keer!
Fijn dat de taalhulp zo gewaardeerd wordt! Voor nu gaan we hier geen aanpassingen
komen. Helaas kunnen we het arrangement niet langer maken dan 16 weken, ook al
snappen we goed dat dit aangegeven wordt als wens. We zijn blij dat Jolanda snel haar
werk als taalhulp weer op mag pakken en de leerlingen weer kan gaan begeleiden!
Uiteraard zijn we hiein wel afhankelijk van de richtlijnen van de RIVM. Mochten die toch
aangepast worden dan zal er zo snel mogelijk contact opgenomen worden met de scholen.

Mocht je het tevredenheidsonderzoek nog niet ingevuld hebben en alsnog in willen vullen
dan zien we die uiteraard graag nog tegemoet!

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

