Informatie Schakelklas
Schooljaar 2019-2020

Algemene informatie
De schakelklas bestaat op dit moment uit 12 leerlingen uit 7 verschillende landen. In
de loop van het jaar zullen er nog nieuwe leerlingen instromen.
De schakelklas is een internationale klas, bestaande uit maximaal 15 leerlingen. De
ochtenden wordt er doelgericht lesgegeven om de Nederlandse taal zo snel
mogelijk te leren. ‘s Middags volgen de leerlingen het programma in hun
leeftijdsgroep. Het middagprogramma is gericht op integratie met Nederlandse
leerlingen. Zaakvakken, gymnastiek en handvaardigheid volgen de leerlingen in de
reguliere groepen.
Het doelen van de schakelklas zijn de eerste opvang van niet-Nederlands sprekende
zij-instromers, het aanbieden van intensief taalonderwijs in verschillende thema’s
en de leerlingen een veilige en geborgen omgeving te bieden. Er wordt veel
aandacht besteed aan woordenschat, (technisch en begrijpend) lezen, grammatica
en (begrijpend) luisteren. Om de zes weken brengen we een bezoek aan de
bibliotheek, waar de leerlingen twee boeken mogen lenen. Wist u dat kinderen
gratis abonnee kunnen worden van de bibliotheek?
Er wordt in de klas veel aandacht besteed aan coöperatief werken, maar de
leerlingen krijgen ook de kans om op hun eigen niveau en tempo te werken.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden.

Tips voor websites:
o
o
o
o

www.obsdetarthorst.nl
www.gynzy.nl
hzs-digitaal.nl
www.languagenut.com

Instructietafel:
In de klas neemt de instructietafel een belangrijke plaats in. Hier krijgen leerlingen
die dit nodig hebben na de klassikale uitleg extra instructie.

Meer informatie
In onze schoolgids (jaarkalender) en op de website kunt u
nog meer informatie vinden over het reilen en zeilen op
onze school, zoals de verschillende methoden die wij
gebruiken, de gezonde traktaties.

Contact
Dit jaar staan de oudergesprekken gepland in de derde
schoolweek (startgesprekken), in maart en op verzoek van
de leerkracht of van jullie in juli. Natuurlijk zijn jullie ook
tussendoor welkom voor vragen en andere bijzonderheden.
Ook kunt u contact met mij opnemen door een mailtje te
sturen naar:
marjanvantatenhove@obsdetarthorst.nl

