
Taalatelier

Wat is het Taalatelier? 
Het Taalatelier is een onderdeel van het 
expertisecentrum van de Evenaar. Wij bieden 
onderwijs aan nieuwkomers, neveninstromers en 
daarnaast hebben wij een Taal+klas (toelichting per 
onderdeel volgt hieronder). De groepen zijn be-
doeld voor NT2 leerlingen die nog niet/onvoldoen-
de Nederlands spreken om volledig deel te kunnen 
nemen aan het onderwijs binnen een reguliere 
klas. De leerlingen mogen ± 40 schoolweken deel-
nemen aan het NT2 programma. 

De nieuwkomers (leeftijd 4-12 jaar)
Nieuwkomers zijn kinderen die nog kort (tot 4 jaar) 
in Nederland verblijven en het Nederlands onvol-
doende machtig zijn om aan regulier onderwijs 
deel te nemen. Deze leerlingen volgen 40 weken 
een voltijd programma op het Taalatelier. Daarna 
zoeken ouders een vervolgschool die past bij de 
onderwijsbehoeften van de leerling. We bereiden 
dit samen met ouders voor.

De neveninstromers (leeftijd 4-12 jaar) 
Deze groep is voor kinderen die de Nederlandse 
taal onvoldoende machtig zijn. De ouders komen 
uit het buitenland en wonen/ werken in Nederland. 
Leerlingen volgen 4 dagdelen NT2 onderwijs op het 
Taalatelier. De overige tijd zijn de kinderen op hun 
moederschool, waar de kinderen ook ingeschreven 
staan. 

De Taal+klas (leeftijd 6-7 jaar)
Deze groep is speciaal bedoeld voor taalzwakke 
leerlingen die starten met de leerstof van groep 3. 
Binnen deze groep vallen onder andere leerlingen 
die niet genoeg geprofi teerd hebben van de VVE 
programma’s. Deze leerlingen hebben normale 
leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Leerlingen 
volgen 4 dagdelen taal- en leesonderwijs op het 
Taalatelier. De overige tijd zijn de kinderen op hun 
moederschool. 

Wat wij bieden
Het Taalatelier biedt een op maat gemaakt taal-
programma toegespitst op de NT2-leerling. Wij 
brengen de lacunes in de taal in kaart en bieden 
daar gericht onderwijs op aan. De ontwikkeling 
van de leerling wordt gevolgd door middel van het 
groeidocument. 
Het groeidocument wordt opgesteld bij de start 
van de leerling en wordt gedurende het schooljaar 
aangevuld. Het groeidocument wordt na 10, 25 en 
40 weken met de moederschool gedeeld, zodat zij 
op de hoogte zijn van de huidige ontwikkeling van 
de leerling. 

Samenwerking
Naast dat wij informatie met u delen, horen wij ook 
graag hoe het met de leerling op de moederschool 
gaat. Op deze manier kunnen we goed op elkaar 
aansluiten. 



Wat horen/ verwachten wij van u? 
• Het doorgeven van de desbetreffende contactper-

soon van de leerling bij de start op het Taalatelier
• Ouders komen kennis maken in de eerste 4 

weken
• Een bezoek door de leerkracht of intern begelei-

der in de eerste 10 weken
• Het doorgeven van data van vakanties en bijzon-

dere dagen (schoolfotograaf, uitjes etc.).
• Deelname aan scholingsactiviteit (en 2x per jaar 

aanwezig zijn) op het Taalatelier.
• Het doorgeven van specifi eke voorvallen en/of 

bijzonderheden thuis of op school.
• Een reactie op de momenten dat het groeidocu-

ment met u wordt gedeeld, waarin u aangeeft 
hoe de leerling zich de afgelopen periode op de 
moederschool heeft ontwikkeld.

Tussen de vaste contactmomenten door kunt u 
contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft 
omtrent de (taal)ontwikkeling van de leerlingen. U 
bent altijd welkom om te komen kijken!

Hoe verder na het Taalatelier?
Naast het sturen van het groeidocument wordt 
er een afspraak gemaakt met de leerkracht en/of 
de intern begeleider voor een warme overdracht. 
Na ± 9 maanden zal nogmaals contact worden 
opgenomen, om de vorderingen van de leerling te 
bespreken. Hierbij moet opgemerkt worden dat 
voor deze leerlingen, die nog maar zo kort in Ne-
derland zijn, het niet reëel is om te verwachten dat 
ze zonder extra hulp of begeleiding het reguliere 
programma kunnen volgen. 

Contact

Voor meer informatie: 
http://www.sbo-evenaar/taalatelier
Voor vragen en aanmelden kunt u contact 
opnemen met: Thekla van Verseveld.
E-mailadres: infotaalatelier@sbo-evenaar.nl
Telefoonnummer: 06-42791294


