
Informatie voor scholen

Een nieuwe leerling



Gefeliciteerd

Uw school krijgt er een nieuwe leerling bij. Een
leerling, die zich in een bijzondere situatie
bevindt in een nieuw land met een andere taal en
een ander onderwijssysteem.
 

Onderwijs volgen in het
Nederlands

Deze leerling komt uit een land waar geen
Nederlands wordt gesproken.Het gezin is
gevlucht om de kinderen een goede en veilige
toekomst te geven. Misschien heeft de leerling
al een aardig woordje Nederlands op het AZC
geleerd of heeft hij/zij de schakelklas al
succesvol afgerond. Toch is het kennisniveau
Nederlands vaak niet voldoende om mee te doen
in de les. Dat geldt niet alleen voor taal maar
ook voor andere vakken.  Er bestaat aangepast
lesmateriaal dat kan worden ingezet.  Informeer
bijvoorbeeld bij Lowan:    ondersteuning
onderwijs nieuwkomers. Op www.lowan.nl vindt
u een databank met materialen.

Uitdagingen voor deze

leerlingen

De taalbarrière in combinatie met de nieuwe leef-

en leeromgeving kan stress veroorzaken bij de

nieuwe leerling. Bovendien moeten zij de effecten

van de (niet-vrijwillige) migratie van henzelf en

het gezin verwerken. Oog voor de

sociaal-emotionele ontwikkeling is wenselijk (zie

bijvoorbeeld Een nieuwkomer in je groep;

bladerfolder van de CED-Groep).

Omdat het wel 4 tot 7 jaar kan duren voordat de

leerling beschikt over dezelfde cognitieve

woordenschat als in Nederland opgegroeide

kinderen, heeft de leerling behoefte aan begrip en

mogelijk ook aan extra ondersteuning. Denk

bijvoorbeeld aan het gebruik van een

woordenboek bij alle vakken en extra tijd als er

toetsen afgenomen worden.

Toetsen

Standaard eindtoetsen als NIO en CITO maar ook de

gewone schooltoetsen sluiten niet goed aan,

omdat daarmee een vergelijking gemaakt wordt

met Nederlandse leerlingen. Die vergelijking gaat

mank.

De onderwijsinspectie ontraadt het afnemen van

de eindtoetsen wanneer leerlingen minder dan 4

jaar Nederlands onderwijs hebben genoten. Er zijn

specifieke taaltoetsen voor NT2 leerlingen.

Informeer eventueel bij ISK. Tevens zijn er

intakeformulieren, evaluatieformulieren,

rekentoetsen etc. voor deze doelgroep

(www.lowan.nl).



Contact tussen ouders en school

Veel scholen communiceren via mail en internet

met de ouders over allerlei schoolzaken, variërend

van lesuitval tot schoolreisje. Realiseert u zich dat

dit bij ouders die de taal nog niet machtig zijn,

niet altijd effectief is. Zorg dat de communicatie

zowel schriftelijk àls mondeling verloopt en check

of de ouders het  begrepen hebben. Een

tussenpersoon op uw school die de taal spreekt en

met de ouders communiceert, kan mogelijk

uitkomst bieden. Ook kan het probleem deels

worden ondergevangen door inschakelen van

Nederlandse ouders. Zij kunnen de taak op zich

nemen de nieuwkomergezinnen te ondersteunen

en uit te leggen wat er speelt (z.o.z. voor een

voorbeeld van een dergelijk project). Ook Home

Start van Humanitas kan een optie zijn

(www.home-start.nl), zij begeleiden gezinnen.

Werken met nieuwkomers biedt uitdagingen. Te

zijner tijd kunt u afscheid nemen in de wetenschap

dat uw inspanningen en de motivatie van de

leerling tot het best mogelijke resultaat hebben

geleid.

Extra ondersteuning op school

In veel gevallen is het goed wanneer extra
ondersteuning ingezet wordt. Informeer bij het
schoolbestuur of uw gemeente wat er zoal
mogelijk is. Ter aanvulling daarop kunt u ook
denken aan een Nederlandse vrijwilliger die
wekelijks (in de klas) helpt met lezen. Dit biedt
tevens kansen voor  pre-teaching: het
voorbespreken van kernwoorden en begrippen
zodat de leerling de les gemakkelijker kan
volgen.



Nuttige adressen

 

www.lowan.nl voor o.a. materialenbank;

trainingen en advies voor PO en VO.

www.pharos.nl voor o.a. onderwijs en

gezondheidszorg bij migranten en

vluchtelingen. Daar vind ook factsheets over

het onderwijs in het land van herkomst.

www.vluchtelingenwerk.nl voor o.a.

lespakketten over het onderwerp

vluchtelingen; kindervakantieweken.

Een beschrijving van een succesvol

schoolmaatjesproject met nederlandse

vrijwilligers vindt u op www.vosabb.nl als u bij

hen zoekt op Kloof tussen scholen en

nieuwkomers overbruggen.

www.home-start.nl voor ondersteuning van

ouders bij schoolzaken.
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