Toeleiding nieuwkomers kinderen
Alle samenwerkingsafspraken wat betreft de Taalklas zijn door de Gemeente Elburg, Gemeente
Nunspeet en de verschillende betrokken schoolbesturen vastgelegd in het convenant (te vinden
onder ‘downloads’). Hierin is onder andere afgesproken dat het toeleiden van de nieuwkomers
kinderen naar de verschillende basisscholen, die fungeren als stamschool en/of de taalklas, zal
gebeuren door een projectleider. Dat betekent dat de projectleider in alle gevallen het eerste
aanspreekpunt is omtrent nieuwkomers kinderen en onderwijs.

Toeleidingprocedure:
Route 1. Contact verloopt via Vluchtelingenwerk
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• Nieuwkomerskind komt wonen in gemeente Elburg/Nunspeet
• Vluchtelingenwerk legt hierover contact met de projectleider Taalklas
Elburg/Nunspeet
• Intakeformulier invullen
• Intakegesprek met projectleider Taalklas, ouders en vluchtelingenwerk
• Toets op plaatsbaarheid Taalklas (zie voorwaarden plaatsbaarheid)
• De projectleider begeleidt in het vinden van een stamschool
• De projectleider neemt contact op met de stamschool en onderhoudt dit
contact samen met de leerkracht van de Taalklas

Route 2. Contact verloopt via een andere school of instantie.
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• Nieuwkomerskind komt wonen in gemeente Elburg/Nunspeet
• Gezin legt contact met een school of instantie binnen gemeente Elburg/Nunspeet
• Desbetreffende school of instantie legt contact met de projectleider Taalklas
Elburg/Nunspeet
• Intakeformulier invullen
• Intakegesprek met projectleider Taalklas, ouders en betrokken instantie
• Toets op plaatsbaarheid Taalklas (zie voorwaarden plaatsbaarheid)
• De projectleider begeleidt in het vinden van een stamschool
• De projectleider neemt contact op met de stamschool en onderhoudt dit contact
samen met de leerkracht van de Taalklas

Verloop intakegesprek
Gesprekpartners kunnen zijn: in elk geval de ouders, het kind, wanneer betrokken de
begeleider van vluchtelingenwerk of de begeleider van een andere instantie, wanneer
nodig een tolk (geregeld door vluchtelingenwerk) en projectleider. Voorafgaand is het
intakeformulier voor zo ver mogelijk ingevuld.
Voorwaarden voor plaatsbaarheid Taalklas Elburg/Nunspeet
1. Het kind is tussen de 6 en 11 jaar. Voor kinderen die tussen de 5 en 6 jaar zijn en
kinderen die tussen de 11 en 12 jaar zijn, maken we een afweging. Voor de eerste
groep maken we de afweging: is het kind schoolrijp? Een kind is schoolrijp als het
toe is om systematisch te leren lezen, rekenen en schrijven. Als het kind nog niet
schoolrijp is, dan is het kind beter plaatsbaar in een kleutergroep waarin het een
versterkt taalaanbod (vve) kan krijgen. Voor de tweede groep gaan we in overleg
met het Start College afdeling internationale schakelklas om te kijken waar de
plaatsing voor de betreffende leerling het meest zinvol en passend zal zijn.
2. Als uit de intake de vermoedens ontstaan dat het kind extra ondersteuning nodig
heeft om tot goed leren te komen, dan kan het zijn dat we ons
samenwerkingsverband Zeeluwe inschakelen en/of het CJG om ons hulp te bieden
bij deze ondersteuning.

Toeleiding richting stamschool
Nieuwkomers leerlingen en hun ouders die komen wonen binnen de gemeente Elburg of
Nunspeet worden door de projectleider begeleidt in het vinden van een stamschool
binnen de gemeente Elburg of Nunspeet. Leerlingen die buiten de voorwaarden voor
plaatsbaarheid Taalklas vallen zullen voltijds naar een stamschool gaan. Leerlingen die
binnen de voorwaarden voor plaatsbaarheid Taalklas vallen zullen ’s morgens de taalklas
bezoeken en ’s middags naar hun stamschool gaan.
In de voorwaarden voor toeleiding is de gemeente Elburg en gemeente Nunspeet samen
met de schoolbesturen tot het inzicht gekomen dat voor een goede integratie het
wenselijk is om nieuwkomers kinderen evenwichtig te spreiden over de verschillende
basisscholen in de gemeente Elburg of Nunspeet. Daarnaast wordt er gekeken naar de
zorgzwaarte binnen de groepen waar eventuele plaatsing mogelijk is. De projectleider
neemt deze twee voorwaarden mee in de afweging richting een voorstel voor een
stamschool. Daarbij rekening houdend met schoolkeuzevrijheid van ouders. Wanneer de
begeleiding naar een stamschool onverhoopt op bezwaren stuit dan kan de projectleider
de leerplichtambtenaar van de gemeente Elburg of Nunspeet inschakelen.

Definitie Taalklas
De duur van de Taalklas zal gemiddeld een jaar zijn. Maar afhankelijk van de te halen
doelstellingen, kan dit ook wat korter of wat langer zijn. Dit gaat altijd in overleg met de
basisschool die als stamschool is aangewezen.
De Taalklas vindt plaats op de ochtenden. In de middag gaat het kind naar de stamschool
die in samenspraak met de projectleider als best passend is vastgesteld. Na afloop van de

leerperiode in de taalklas zal het kind normaal gesproken dan ook regulier uitstromen naar
deze basisschool.
Voor elk kind wordt er een ontwikkelingsperspectief/voortgangsdocument bijgehouden,
dat dient als ‘praatdocument’ tussen de betrokkenen van de Taalklas, de ouders en de
leerkracht van de stamschool. Hierin wordt de voortgang in de Taalklas nauwgezet
bijgehouden. Deze voortgang wordt in elk geval na de herfstvakantie, voorjaarsvakantie en
meivakantie door de leerkracht (en eventueel projectleider) besproken met ouders en de
leerkracht van de stamschool. Indien wenselijk is het uiteraard mogelijk dat de begeleider
van vluchtelingenwerk en een tolk hierbij aanwezig zijn.

Verklarende woordenlijst
Nieuwkomers:
Stamschool:
Start College (Internationale Schakelklas):

Samenwerkingsverband Zeeluwe:

CJG:

Expat-leerlingen, arbeidsmigranten, kinderen van
vergunninghouder, adoptiekinderen.
De school waar het kind regulier onderwijs gaat
volgen.
Dit onderwijs is gericht op anderstalige
nieuwkomers van 12 tot 18 jaar, die nog maar
kort in Nederland zijn. Het leren van de
Nederlandse taal staat centraal in alle lessen.
Daarnaast worden de leerlingen voorbereid op
een volgende studie in het voortgezet onderwijs
of beroepsonderwijs.
Zeeluwe is het samenwerkingsverband voor
Passend Basisonderwijs van de acht gemeenten
Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk,
Nunspeet, Putten en Zeewolde.
Centrum voor jeugd en gezin. Bij het CJG
werken jeugd- en gezinswerkers, logopedisten,
opvoeddeskundigen en (ortho)pedagogen.

