Straapsels
19 oktober 2021

Ontruimingsoefening

Nationaal Schoolontbijt

Op dinsdag 2 november 2021 zal er
een ontruimingsoefening plaatsvinden
op school. Wilt u uw kind warm
aankleden die dag a.u.b.?

Op vrijdag 5 november is het nationaal
schoolontbijt op school. De kinderen
hoeven dus thuis niet te ontbijten en
doen dit op school. Wij willen u vragen
om de kinderen een bord, beker,
bestek en bakje mee te geven (liefst
voorzien van naam).

Vacature Poolse leerkracht/
Leerkrachtondersteuner
Op dit moment is er een vacature uitgezet
waarbij we op zoek gaan naar een Poolse
leerkracht of leerkrachtondersteuner.
Hieronder een toelichting waarom we deze
vacature hebben geplaatst.
Omdat wij binnen onze organisatie ook
een populatie kinderen hebben met een
andere moedertaal dan het Nederlands en
taal een grote sleutel tot succes vormt,
staat taal bij ons in de visie hoog in het
vaandel.
We hebben de ambitie uitgesproken om
een breed taalcentrum te worden voor de
wijk. We zien aan de ene kant dat vroeg
starten met taalondersteuning erg
belangrijk is en aan de andere kant krijgen
wij ook kinderen gedurende de
schoolloopbaan binnen die de
Nederlandse taal niet of onvoldoende
beheersen. We denken dat kinderen het
beste taal leren door NT2 (Nederlands als
tweede taal) onderwijs te krijgen op de
school waar ze ook terecht komen. We
willen de kinderen binnen ons
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kindcentrum zowel NT2 onderwijs
aanbieden als pre-teaching (uitleg over de
les die ze nog krijgen) in de eigen
moedertaal als het nodig is.
Het is voor de taalontwikkeling beter als
leerlingen met een andere eerste taal dan
het Nederlands direct instromen in het
reguliere onderwijs. Deze NT2-leerlingen
hebben minimaal vier jaar nodig om op
hetzelfde niveau te komen als hun
leeftijdsgenoten.
In een aparte taalklas missen de leerlingen
de rijke input van Nederlandstalige
klasgenootjes dus daar kiezen we niet
voor. Onderzoek bevestigt dit: ‘In een
voltijd taalklas missen NT2-leerlingen de
rijke input van Nederlandstalige
klasgenootjes. Het is daarom beter om de
leerlingen zo snel mogelijk te laten
integreren in het reguliere onderwijs’. Het
is belangrijk te zorgen voor directe
aansluiting met de groep waarin ze terecht
komen en bij activiteiten in de groep. Dat
is noodzakelijk voor succes.
Een voorwaarde hierbij is dat zij langdurig
en systematisch extra taalondersteuning
krijgen van een NT2-specialist.
Uit onderzoek blijkt dat het inzetten van
de eigen moedertaal van de kinderen een
zeer grote bijdrage kan betekenen voor de
ontwikkeling van de Nederlandse taal. ‘Het
goed beheersen van de moedertaal is
namelijk dé basis voor het leren van een
nieuwe taal, zoals het Nederlands.

Daarom willen we in ons kindcentrum
Rijpelberg de moedertaal van kinderen
inzetten om ook de Nederlandse taal
steeds beter te beheersen. In plaats van
kinderen met een andere moedertaal als
kansarmer te betitelen, draaien we dit juist
om door te zeggen dat een andere
moedertaal juist een rijkdom betekent die
we veel beter kunnen benutten. We starten
in samenwerking met de gemeente en met
specialisten een traject waarbij het Pools
als moedertaal wordt ingezet in het
onderwijs.

Deze pilot past binnen een groter geheel
van taalactiviteiten die we in het
kindcentrum gaan opzetten. Leerkrachten
krijgen de komende jaren extra scholing
ten aanzien van NT2.
Daarnaast willen we door meer verbinding
met de wijk ook taalactiviteiten laten
plaatsvinden in het échte leven buiten de
school, zodat buurt en school samen
werken aan taal.
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Doelgroep
We hebben kinderen van verschillende
nationaliteiten. De kinderen van Poolse
origine zijn het grootst in aantal. Daarom
richten we de pilot nu op deze groep
kinderen. Een groot gedeelte van die
kinderen is soms al langer in Nederland,
maar beheerst het Nederlands niet of
onvoldoende wanneer ze op school
komen.

Inloop
(Op verzoek herhaling van eerdere
informatie)
We willen de kinderen het grootste
gedeelte van het schooljaar zelfstandig
naar binnen laten komen. Elke maand
zullen we in de eerste volle schoolweek
van die maand ouders in de gelegenheid
stellen om op de ochtenden even mee te
lopen naar de klas om 8.20 uur voor de
inloop.
We vinden dit belangrijk omdat we ook
ouders in de gelegenheid willen stellen om
te laten zien waar de kinderen mee bezig
zijn. U bent van harte welkom!
Bij de groep 1-2 wordt dit voorlopig
anders georganiseerd. Hier zal er elke
dinsdag en donderdag een mogelijkheid
zijn om even mee naar binnen te lopen.
We vragen u wel om 1 van de twee
momenten te kiezen. We gaan uitproberen

of het op deze manier voor iedereen fijn
werkt.
Voor wendagen en verjaardagen van
kinderen in de groepen 1 en 2 worden
aparte afspraken gemaakt tussen ouders
en personeel.
De personeelsleden kunt u wanneer uw
kind zelfstandig naar binnen gaat altijd
bereiken via een bericht via Social Schools
of na lestijd door even de leerkracht aan te
spreken en/of binnen te lopen voor een
afspraak.

Herfstvakantie
Vrijdag om 12.30 uur begint de
herfstvakantie!
De school zal de gehele week gesloten
zijn.

Extern nieuws
In de bijlage vind u externe informatie,
waaronder informatie over Jibb+
beweegboost, Jibb+
zaalvoetbaltoernooi, Jeugdlintjes en
Activiteiten herfstvakantie
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