INFORMATIE NIEUWE OUDERS TAALKLAS LANDERD
Beste ouders,

Uw kind is aangemeld voor de Taalklas Landerd omdat het nog niet voldoende Nederlands spreekt en
verstaat om in een reguliere klas te kunnen leren. In de Taalklas zitten kinderen uit verschillende landen
en van verschillende leeftijden bij elkaar om de taal zo snel mogelijk te kunnen leren.
Als uw kind in de Taalklas komt, wordt met enkele testjes bekeken wat uw kind al kan. Vervolgens wordt
er een plan gemaakt waar uw kind samen met de leerkracht mee aan de slag gaat. We gaan er van uit
dat de meeste kinderen ongeveer een jaar nodig hebben om de taal voldoende te leren. Als een kind
sneller leert, kan het sneller naar een gewone klas. Heeft het meer tijd nodig dan is dat ook mogelijk. Als
we denken dat het kind er aan toe is, worden weer enkele testjes afgenomen om zeker te weten of uw
kind de overstap kan maken.
Uw kind krijgt in de Taalklas les van juf Jorien Arts (NT2 leerkracht) en juf Petra Tiellemans
(onderwijsassistente). Zij werken met methodes die speciaal gemaakt zijn om anderstalige kinderen de
Nederlandse taal te leren. Jeroen Ulijn is de directeur van de Taalklas.
De kinderen gaan op maandag, dinsdag en woensdag naar de Taalklas. Op donderdag en vrijdag gaan
ze naar hun Thuisschool, waar ze in een groep zitten met kinderen van dezelfde leeftijd. Als ze later uit
de Taalklas gaan, komen ze helemaal in deze groep en zo leren ze de school en de kinderen alvast
kennen. Als er speciale activiteiten zijn (zoals schoolreis, Kerst, Sinterklaas, Carnaval) dan doen ze
deze mee op de Thuisschool, ook al is het op een maandag, dinsdag of woensdag.
De Taalklas is in het gebouw van basisschool Den Omgang in Schaijk. Den Omgang kan ook een
thuisschool zijn, maar dat hoeft niet. Ouders mogen zelf aangeven welke school in Landerd hun
voorkeur heeft als Thuisschool. De scholen kunnen aangeven dat een kind niet in een bepaalde groep
kan worden geplaatst vanwege de zorgzwaarte van de groep. In dat geval kan een andere Thuisschool
worden aangewezen. De kinderen van één gezin worden in principe op dezelfde Thuisschool geplaatst.
Het onderwijs in Nederland is gratis, de kinderen hoeven geen spullen mee te nemen van thuis. Ook
hoeven ze geen uniform aan. Voor de extra activiteiten (schoolreis, carnaval enzovoort) wordt een
ouderbijdrage betaald. Ouders die dit niet kunnen betalen moeten dit aangeven bij de directie, in overleg
wordt dan naar een oplossing gezocht. Als ouders niet willen betalen mag het kind niet meedoen aan de
activiteit en wordt een ander programma aangeboden op school.

Taalklas Landerd, Bossestraat 8b, 5374 HT Schaijk
Tel: 0486 - 461283

Alle scholen in Landerd hebben dezelfde schooltijden: maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 14:00
uur. De vakanties, studiedagen en andere vrije dagen staan op het jaarrooster op de website van de
Taalklas en de Thuisschool.
Als u vragen heeft over deze brief of over de organisatie van de Taalklas dan kunt u een afspraak
maken met Jeroen Ulijn, de directeur van Den Omgang en de Taalklas. Voor vragen over uw kind
kunt u een afspraak maken met Jorien Arts, de leerkracht van de Taalklas.

Met vriendelijke groet,
Jorien Arts, nt2 leerkracht Taalklas Landerd
Petra Tielemans, onderwijsassistent Taalklas Landerd
Jeroen Ulijn, directeur Den Omgang en Taalklas Landerd
contactgegevens scholen:
Taalklas Landerd
Bossestraat 8b, 5374 HT Schaijk
0486 - 461283
directeur: Jeroen Ulijn
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
www.bsdenomgang.nl

De Regenboog
Runstraat 16, 5374 AC Schaijk
0486 - 461365
directeur: Hilde van Eldonk
dir.regenboog@optimusonderwijs.nl
www.regenboogschaijk.nl

De Kreek’l
Mgr Suijsstraat 6, 5375 AG Reek
0486 420520
directeur: Piet de Jongh
dir.dekreekl@optimusonderwijs.nl
www.dekreekl.nl

De Vlasgaard
Kerkstraat 57-59, 5411 EA Zeeland
0486 - 451252
directeur: Conrad Sommerdijk
dir.vlasgaard@optimusonderwijs.nl
www.vlasgaard.nl

Den Omgang
Bossestraat 8b, 5374 HT Schaijk
0486 - 461283
directeur: Jeroen Ulijn
dir.denomgang@optimusonderwijs.nl
www.bsdenomgang.nl

De Wizzert
Kerkstraat 57-59, 5411 EA Zeeland
0486 - 424833
directeur: Barbara van Sleeuwen
directie.obsdewizzert@stichtingoog.nl
www.obsdewizzert.nl

‘t Oventje
Voor-Oventje 16, 5411NT Zeeland

0486-451204
directeur: Cindy Langens
dir.oventje@optimusonderwijs.nl
www.bsoventje.nl
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