IKC WERELDWIJS
We maken gebruik van de methode Wereld Vol
Woorden. Met concrete materialen, praktische
oefeningen en woordkaarten op de woordmuur
vergroten de kinderen hun woordenschat aan de hand
van een thema. Tijdens activiteiten kunnen kinderen
de geleerde Nederlandse woorden toepassen.
Bijvoorbeeld bij het maken van vlaflip - een typisch
Nederlands toetje -, een wandeling door de buurt of
een bezoek aan de kinderboerderij.

“De kinderen uit mijn klas komen van over de hele wereld:
India, de Verenigde Staten, Turkije, Israël en Brazilië.
Mijn doel is om een prettige sfeer te creëren.
Hier hebben we respect voor elkaars achtergrond en
cultuur. Het enthousiasme van mijn leerlingen werkt
aanstekelijk. Ze zijn zo gemotiveerd om te leren.
Het geeft veel voldoening om te zien hoe snel de kinderen
de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Ik ben heel blij
dat ik deze kinderen mag helpen met een vliegende start
in Nederland.”

Naast de taalklassen bestaat IKC Wereldwijs uit een
reguliere basisschool en buitenschoolse opvang
van SKH. Zo komen leerlingen van de taalklassen in
contact met Nederlandstalige kinderen. Bijvoorbeeld
tijdens het buitenspelen. Ook zijn er gezamenlijke
workshops. Kinderen maken zelf een keuze uit ons
IKC-brede activiteitenaanbod. Uiteraard is het ook
mogelijk om te kiezen voor de activiteit van de eigen,
vertrouwde leerkracht. Zo integreren leerlingen op
hun eigen tempo.

AANMELDEN
Kinderen die onvoldoende Nederlands spreken door
een migratie kunnen aangemeld worden, waarna een
intakegesprek volgt. Tijdens dit gesprek leren we het
kind beter kennen. We vertellen hoe alles werkt en
geven een rondleiding door de school.
Vragen? Neem gerust contact met ons op.
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De Internationale Taalklassen Haarlemmermeer
geeft kinderen van 4 tot 13 jaar een vliegende
start in Nederland. Na ongeveer één jaar hebben
onze leerlingen de Nederlandse taal voldoende
onder de knie om door te stromen naar een
basisschool of middelbare school bij hen in de
buurt. Zó doen we dat.

OUDERCONTACT
Voor ieder kind stelt de leerkracht samen met de
intern begeleider een individueel ontwikkelingsplan
op (IOP) met individuele doelen. Vier weken
na de start nodigen we ouders uit voor een
kennismakingsgesprek met de leerkracht. We
bespreken de doelen en hoe de start is gegaan. Na
ongeveer tien en twintig weken is een toetsweek,
waarna een voortgangsgesprek volgt. Elke maand
zijn ouders welkom in de klas tijdens ‘Blik in de
Klas’. Dat geeft een goede indruk van hoe er op een
Nederlandse school geleerd wordt.

Kinderen die bij ons starten spreken nog geen
Nederlands. Dat is best spannend. Ons team is bekend
met de verschillende culturen en gewoontes. We
zorgen ervoor dat een kind zich snel veilig en thuis
voelt op school. Pas dan is een kind in staat om zich te
ontwikkelen. De taalklassen zijn ingedeeld op leeftijd.
Elke klas bestaat uit zo’n vijftien leerlingen en beschikt
over een fulltime leerkracht en onderwijsassistent.
Onze bevlogen medewerkers hebben individuele
aandacht voor de leerlingen. Alle leerlingen hebben
een eigen leerlijn, zodat het onderwijs goed aansluit bij
de behoefte van het kind.

UITSTROMEN
“In de taalklassen maak je snel nieuwe vrienden.
Iedereen begrijpt dat de start spannend is. Ik sprak ook
geen woord Nederlands. Gelukkig zit er bijna altijd wel
iemand in de klas die dezelfde taal spreekt. En anders
helpt de juf of meester, bijvoorbeeld met Google Translate.
Ik ben heel trots dat ik nu zo goed Nederlands kan. De
juffen en meesters leggen alles heel goed uit. Ze zijn echt
geïnteresseerd in je en maken van elk vak een leuke les.”
- ENAYA, LEERLING TAALKLASSEN

KLEUTERTAALKLAS
Soms merken onze partners in de kinderopvang,
peuterspeelzaal of de basisschool dat een kind moeite
heeft met het Nederlands als tweede taal.
Het kind kan in dat geval naar onze kleutertaalklas
worden doorverwezen. Aanmelding voor kinderen
die al in de Haarlemmermeer wonen, verloopt via
het Centraal Coördinatiepunt (CCP). Naast een
taalachterstand kan bij de kinderen in deze klas ook
sprake zijn van andere problematiek. We besteden
aandacht aan schoolse vaardigheden en sociaalemotionele ontwikkeling, zodat ook deze kinderen
kunnen doorstromen naar regulier onderwijs.

ONS ONDERWIJS
Onze focus ligt op het vergroten van de Nederlandse
woordenschat. Zo bereiden we de kinderen voor op
regulier onderwijs. Kinderen vanaf 6 jaar krijgen les in
lezen, schrijven en rekenen. Bij het rekenen besteden
we aandacht aan de rekentaal en verhaaltjessommen.
We bieden onderwijs op individueel niveau, daarom
werken we met niveaugroepen. Een leerkracht geeft
de instructie en een onderwijsassistent ondersteunt
bij de verwerking van de stof. In de taalklassen zetten
we digitale programma’s in om te oefenen. Deze
programma’s kunnen de kinderen ook thuis gebruiken.
Ook zijn er lessen in sociaal-emotionele vaardigheden,
gym, handvaardigheid, muziek en tekenen.

Ieder kind is uniek en heeft een eigen verhaal. Omdat
de achtergronden en de niveaus van de leerlingen
verschillen, kunnen leerlingen ook langer of korter
dan een jaar in de taalklas blijven. De ontwikkeling
van de kinderen wordt nauwkeurig gevolgd. Na
ongeveer dertig weken in de taalklas bepalen we
wanneer het kind kan uitstromen naar regulier
onderwijs en naar welke klas. Ouders ontvangen
dan een uitstroombrief voor de nieuwe school. In
deze brief vragen wij de nieuwe school contact op te
nemen voor de overdracht.

