
Informatie voor ouders

Uw kind in de klas



Gefeliciteerd!

U hebt een school voor uw kind gevonden. Wij
wensen u en uw kind(eren) een goede schooltijd
toe.
Het Nederlandse onderwijs is van hoge kwaliteit
en iedereen op school spant zich in om uw kind
optimale begeleiding te bieden. Graag geven wij
u enkele adviezen mee.

Nederlands leren

Omdat uw kind start met een taalachterstand, 
besteedt de school hier extra aandacht aan. Wij
begrijpen dat u uw kind graag wil helpen met
huiswerk maken. Dit kan moeilijk zijn, omdat ook
u de taal nog aan het leren bent. Wij raden u aan
om een Nederlands maatje of gezin te vinden dat
uw kind kan helpen met verder leren van de
Nederlandse taal. U kunt uw kind stimuleren
door Nederlandse boeken te lezen en naar
Nederlandstalige televisie te kijken.

Extra ondersteuning bij toetsen

Omdat het wel 4 tot 7 jaar kan duren voordat uw

kind beschikt over dezelfde woordenschat als

kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, heeft

uw kind in die periode behoefte aan extra

ondersteuning bij het maken van toetsen. Gebruik

van een woordenboek en extra tijd voor toetsen,

kan helpen. Vraag er om op de school.

 

Contact met school

Het is van belang dat u als ouders goed contact

onderhoudt met de school. Ga regelmatig met de

leerkracht praten over uw kind. Wanneer er

rapporten zijn, kunt u altijd om een toelichting

vragen. De school zal u ook uitnodigen voor

gesprekken. Maak daar gebruik van. Wanneer u

niet kunt komen op de afgesproken tijd, probeer

dan een nieuwe afspraak te maken. Neem zo nodig

een tolk mee.

 

Iedere school heeft een website of app waar de

resultaten van uw kind met u worden gedeeld.

Neem wanneer mogelijk deel aan de activiteiten

die op school worden georganiseerd. Hierdoor

leert u zowel het schoolsysteem als andere ouders

op de school van uw kind kennen.

 

Het is aan te raden om u bij de contacten met de

school te laten bijstaan door iemand uit Nederland

die zelf kinderen op de school heeft. Wellicht is er

een project bij u in de buurt om u hierbij te

ondersteunen. Overleg dit ook met uw

contactpersoon van VluchtelingenWerk.



 

Eindtoetsen

Tegen het einde van de basisschool, wordt

besloten welk onderwijsniveau uw kind zal gaan

volgen. Voor alle kinderen geldt dat zij een toets

maken (bijvoorbeeld Cito of NIO), daarnaast geeft

de school een eindadvies voor de schoolkeuze.

Voor kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland

zijn, geldt dat zij deze toetsen niet hoeven te

maken. Dat komt doordat het resultaat van deze

toetsen anders uitvalt, dan wanneer zij de

Nederlandse taal beter zouden beheersen. Er zijn

andere toetsen en methoden die een betere

inschatting geven van de toekomstmogelijkheden

van uw kind. Vraag hiernaar bij de leerkracht van

uw kind.

In Nederland worden de school en het niveau van

uw kind op elkaar afgestemd. Het betekent dat de

schoolkeuze die u maakt niet het eindpunt hoeft te

zijn. Er zijn altijd doorstroommogelijkheden.

Voor vragen en advies kunt u
contact opnemen met
VluchtelingenWerk in uw
gemeente.



Stichting VluchtelingenWerk Oost Nederland

Oude Oeverstraat 120

6811 JZ Arnhem

Tel. 3702777-026

info-oost@vluchtelingenwerk.nl
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