
Extra aandacht

In de Taalklas zitten leerlingen van verschillende
leeftijden bij elkaar in één klas. Ze volgen de hele dag les
en worden in kleine groepjes op hun eigen niveau
begeleid. Hierdoor krijgen ze meer aandacht en leren ze
de taal sneller. 

TAALKLAS
BASISSCHOOL DE ZONNEW�ZER

Wat is een Taalklas en voor wie is ze bestemd?

Basisschool de Zonnewijzer heeft een Taalklas. Die is er
speciaal voor kinderen die naar Nederland zijn gekomen en
die de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken en
begrijpen. In de Taalklas leren de leerlingen zo snel mogelijk
de Nederlandse taal.
De Taalklas is er voor kinderen van 7 tot 12 jaar die in de
gemeente Roermond of gemeente Roerdalen wonen.

Welke lessen krijgt de leerling?

De leerlingen in de Taalklas krijgen les in verschillende
vakken, zoals Nederlands als tweede taal (NT2), lezen en
rekenen. Daarnaast krijgen de leerlingen onder andere gym,
muziek en handvaardigheid. 

De schoolt�den z�n:
 

Maandag, dinsdag en donderdag: 
08:30 – 15:00 uur 

 
Woensdag en vr�dag: 

08:30 – 12:30 uur 

Informatiefolder voor ouders en basisscholen



Volgen van de ontwikkeling

Als een leerling in de Taalklas begint, wordt een plan voor
10 weken gemaakt. In dat plan staat wat de leerling al kan
en wat de leerling in die weken kan leren. De leerkracht van
de Taalklas en de intern begeleiders bespreken maandelijks
de ontwikkeling van de leerling. Na 10 weken wordt een
nieuw plan voor de volgende periode opgesteld. Plannen en
ontwikkelingen worden ook met de ouders besproken.

Hoe lang blijft een leerling in de Taalklas?

De meeste leerlingen blijven 10 maanden in de Taalklas.
Ze kunnen dan naar één van de andere klassen van
Basisschool de Zonnewijzer of ze gaan bijvoorbeeld terug
naar de basisschool in hun eigen wijk of woonplaats. Dat
wordt samen met de ouder(s) besproken.

Informatie over de aanmelding

Wilt u uw kind aanmelden voor de Taalklas? Maak dan een afspraak voor een
kennismakingsgesprek. U krijgt dan extra informatie over de Taalklas en een rondleiding op
Basisschool de Zonnewijzer. 
Als na het gesprek blijkt dat de Taalklas geschikt is voor uw kind, dan maken we een nieuwe
afspraak om de inschrijfformulieren in te vullen en spreken we een startdatum af. 

Basisschool de Zonnewijzer
 Hendriklaan 86, 6043 BT Roermond | 0475-334231

 info@basisschooldezonnewijzer.nl | www.basisschooldezonnewijzer.nl

Wat kan de Taalklas betekenen voor andere
basisscholen?

Een basisschool kan contact opnemen met Basisschool
de Zonnewijzer als ze merkt dat een leerling de
Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreekt en
begrijpt. Samen met Basisschool de Zonnewijzer kan dan
gekeken worden of de Taalklas (tijdelijk) een passende
plek is voor de leerling.


