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Beste collega, 

Basisschool De Zonnewijzer in Roermond vangt 

neveninstromers op, die in de regio Roermond en 

Roerdalen op basisscholen aangemeld worden. Dit 

gebeurt in de taalklas, sinds 1 januari 2018 

gedurende de hele dag i.p.v. de ochtend.  

 

DEFINITIE NEVENINSTROMERS 

De leerlingen spreken geen of nauwelijks 

Nederlands.  De leerlingen zijn bijvoorbeeld  

afkomstig uit Polen, Bulgarije, Syrië etc. 

Leerlingen vanaf 7 jaar mogen in de taalklas 

komen.   

Neveninstromers die in een reguliere groep 1,2 

of 3 geplaatst kunnen worden, kunnen niet 

terecht in de taalklas. Overleg is altijd mogelijk.  

 

AANMELDINGSPROCEDURE 

 

De school waar de leerling zich aanmeldt, de 

moeder-school genoemd, neemt contact op met 

de Zonnewijzer. In het eerste contact wordt 

gesproken over: 

 is het een leerling voor de taalklas 

 is er plaats 

  moet er contact opgenomen worden met de  

   gemeente (alleen voor leerlingen die niet in    

   Roermond wonen) 

 zijn er belemmerende factoren 

   (gezinssituatie, intelligentie) 

 

 

Vervolgens wordt er een afspraak voor een 

intakegesprek gemaakt. Daarbij willen wij 

graag dat de leerling, de ouders/verzorgers, 

intern begeleider van de moederschool en de 

eventuele begeleider/ tolk van het gezin aan-

wezig zijn voor kennismaking. Naast de 

inschrijving van de leerling, maakt de leerling 

kennis met de leerkracht die werkzaam is in 

de taalklas. 

 

Ook worden afspraken over het vervoer  

gemaakt.  

Wanneer de leerling niet in Roermond  

woont, dienen de ouders/verzorgers contact 

met hun gemeente op te nemen over de 

regeling van vervoer.  

 

 

School kan hierbij ondersteunen.  

Met de ouders worden afspraken gemaakt  

over huiswerk, gymlessen en het vieren van 

feestdagen. 

Daarna wordt de leerling zo snel mogelijk  

geplaatst. 

 

 

GROEPSVERDELING 

De taalklas telt ten hoogste 16 leerlingen en 

wordt bemand door één vaste leerkracht,  

vrijwilligers en OOP-er. 

De leerlingen beginnen 's morgens met een 

taalactiviteit voor de hele groep die ongeveer 

45 minuten duurt. Daarna gaan de leerlingen 

in hun niveaugroep aan de slag. 

 

 



 

 

WAT GEBEURT 

ER IN DE TAALKLAS? 

1. Tweede Taalverwerving (NT2) 

Het doel van de taalklas is de leerlingen zo snel 

en goed mogelijk de beginselen van de 

Nederlandse taal bij te brengen. Dat betekent 

dat de leerlingen vrijwel de hele dag bezig zijn 

met taal. Taal in de breedste zin van het 

woord, van spelling tot rekentaal.  

2. Lezen 

Meestal kunnen de leerlingen in de eigen taal 

(een beetje) lezen . Om het technisch lezen op 

peil te krijgen  wordt veel geïnvesteerd in een 

juiste klank-tekenkoppeling. 

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van 

Veilig Leren Lezen, 

Estafette en Horen, 

zien en schrijven. 

Nadat de 

basisbeginselen 

zijn aangeleerd, 

wordt er ook gestart met begrijpend lezen.  

 

3. Schrijven 

De methode Pennestreken wordt gehanteerd 

om het schrijvend schrift aan te leren.  

Het komt vaak voor dat de leerlingen in de 

taalklas geen leeftijdsadequate fijne motoriek 

hebben ontwikkeld. Dit is voor ons altijd een 

aanleiding om hen te laten screenen door een 

Ceasartherapeut of Ergotherapeut die gerichte 

oefeningen kan aanbieden. 

 

4. Toetsen 

In de taalklas wordt regelmatig getoetst. Deze 

vorderingen worden in CITO LOVS en ESIS 

verwerkt.  

 

5. Externen 

Vanuit de  taalklas is er nauw contact met o.a. 

logopedist, Cesartherapeut en ergotherapeut. 

Indien er verwijzing nodig is naar CJG of andere 

ketenpartners, neemt de Zonnewijzer hierin het 

voortouw.  

 
6. Rekenen 

De taalklas heeft als ambitie om de leerlingen 
meteen kennis te laten maken met de 
rekentaal.  
Afhankelijk van het genoten onderwijs in het 
thuisland start de taalklas met rekenonderwijs. 
Het beginniveau wordt bepaald a.d.h.v. de 
NTR.  
 
7. SEO 

In de taalklas is veel aandacht voor veerkracht, 
welbevinden en het aanleren van gedragsregels. 
Hier wordt onder andere de methode Wereld 
Reizigers en de Vreedzame School voor gebruikt.  

DUUR VAN 

HET VERBLIJF IN DE TAALKLAS 

 

Gemiddeld volgt een leerling 12 maanden 
onderwijs in de taalklas. Het is afhankelijk 
van het tempo, leerbaarheid en het 
welbevinden van de leerling en  de 
mogelijkheden op de moederschool. 
Terugplaatsing naar de moederschool gaat 

altijd in overleg. 

In het tijdpad staan de fases uitgewerkt.  

WAT VERWACHT DE TAALKLAS VAN DE 

MOEDERSCHOOL? 

 

 De moederschool neemt bij aanmelding van 

een neveninstromer direct contact op met 

de intern begeleider van De Zonnewijzer 

om te onderzoeken waar en wanneer de 

leerling geplaatst gaat worden. 

 



 

 

 De intern begeleider van de moederschool 

is aanwezig bij de intake. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na 10 maanden onderwijs in de taalklas 

volgt een gesprek over de terugplaatsing op 

de moederschool. Dit gesprek wordt 

geïnitieerd door de Zonnewijzer. Vanuit de 

moederschool sluit minimaal de intern 

begeleider aan.  

 

CONTACT PERSONEN 

 Manon Waltmans (groepsleerkracht) 

 Eefje de Wever (Intern begeleider) 

 

 
 
 
 

 


