Meerjarige ondersteuning
nieuwkomers
Een unieke samenwerking van
besturen, Samenwerkingsverband
Zuid-Kennemerland en
Internationale Taalklas Haarlem.

De ITK telt op dit moment rond de 220 leerlingen.
Deze leerlingen stromen na gemiddeld 1 jaar uit.
Misschien wel naar jullie school!
De ITK kreeg veel vragen over:
• De opvang van kleuters die de taal nog niet spreken.
• Het uitbreiden van de woordenschat.
• De omgang met ouders die de taal niet of nauwelijks
spreken.
• Kinderen die wel Nederlands spreken, maar niet
lezen en schrijven.
• Is dit een trauma of is het iets anders?
• Leerlingen vanuit de ITK met een (grote) achterstand.

De ITK heeft in 2018-2019 onderzocht hoe scholen het
beste ondersteund kunnen worden
Door middel van:

Wat viel op?

• Interviews op diverse scholen.

• Leerkrachten willen heel graag helpen!

• Bezoeken en observaties.

Maar:
• Er komen al jaren steeds dezelfde vragen.
• De leerling van de ITK houdt de voortgang niet
altijd vast, stagneert soms zelfs.
• Een eigen programma blijkt lastig in te plannen in
de groep.
• Deze doelgroep is voor veel scholen nog ‘nieuw’.
• De omgang met ouders verloopt moeizaam.
• De kennis blijft vooral binnen de ITK.

• Het draaien van pilots met ondersteuning
vanuit de ITK op verschillende scholen.

De ITK bouwt steeds meer expertise op en probeert dit te delen.
Er ontbreekt echter iemand op de scholen zelf die:

•
•
•
•

Dit ook daadwerkelijk oppakt.
Deze leerlingen monitort.
De college’s begeleidt .
Ervoor zorgt dat de opgedane kennis geborgd
wordt.
• Op tijd hulp inroept en de juiste weg weet.

Wens
Op iedere school een persoon die:

• De leerkrachten van meerderejaars nieuwkomers en eventuele
expatleerlingen kan begeleiden.
• Een programma op maat kan maken.
• Weet hoe kleuters die geen Nederlands spreken opgevangen
moeten worden.
• In de gaten houdt hoe de voortgang van al deze kinderen verloopt.

een ITK
maatje

Doel project (mei 2018-2023)
• Vergroten kennis en expertise van de NT2
problematiek op de scholen.

• Leerlingen krijgen het juiste aanbod; het ITK
maatje binnen de school is in staat om samen
met collega's een programma op maat te
maken.
• Door de verkregen expertise van het ITK
maatje blijft de kennis op de scholen zelf en
verspreidt zich.
• Uitwisseling met andere scholen en hierdoor
versterking van de kennis en een dekkend
aanbod in de regio.

In 2019-2020 werd vanuit de ITK adviescentrum HaarlemTaal opgericht.
Zij verzorgen onder andere dit project.

PO:
Edith de Graaff en Lenneke Grobbe

VO:
Dianne Kruyver
Directeur: Marieke Postma.

Wat levert het op?
Voor de school:
• Nieuwe verbeterimpulsen voor het onderwijs.
• Voor ieder kind dat het nodig heeft is er een
programma op maat.
• Door de manier van werken leren
leerkrachten anders kijken naar ieder kind.
• Meer leerlingen die bij een juiste aanpak iets
toevoegen aan de dynamiek van de school.
• Minder frustratie bij leerkracht en leerling
zorgt ervoor dat de motivatie van deze
leerlingen behouden blijft.
• Een tevreden inspectie over jullie aanpak voor
nieuwkomers.

Voor het ITK maatje:
• Een nieuwe uitdaging!
• Grote uitbreiding van je kennis.
• Training on the job, dus ook meteen
toepasbaar.
• Je leert denken op een andere manier mbt
onderwijs.
• Contacten met deze kinderen en ouders
verrijken je en verruimen je blik.
• Een prachtige aanvulling op je cv!

Hoe gaat het project in zijn werk?
Het ITK maatje krijgt een opleiding/begeleiding
gedurende drie jaar.
De eerste 10 weken zijn heel intensief, daarna doet de
ITK steeds een klein stapje terug.

In grote lijnen:
• Het project duurt tot en met
schooljaar 2022-2023.

De opleiding is op maat, elke school, ieder ITK maatje
is immers anders!

• Ieder schooljaar kunnen
nieuwe scholen zich
inschrijven. We leiden 12
scholen per jaar op.

We geven workshops, doen training op locatie,
houden intervisiebijeenkomsten, je mag meedraaien
in de ITK, we gaan samen kijken naar kinderen en
samen zoeken naar materialen etc.

• Aan het eind van het project is
er op 48 scholen een ITK
maatje.

Criteria om mee te kunnen doen:
Er zijn minimaal 4 leerlingen
< 3jaar in Nederland.

Er is een dringende
hulpvraag mbt deze
doelgroep binnen de school.

In het team is iemand die
beschikbaar is om (voor 0.1
wtf) ITK maatje te worden.

Diegene volgt gedurende
het traject scholing vanuit
de ITK en woont
intervisiegroepen bij.

Directie en IB dragen actief
bij in de ondersteuning van
dit traject en de borging van
de expertise. Het geheel
wordt opgenomen in het
schoolplan.

Ben jij een ITK maatje?
Je hebt een PABO
diploma en je wilt graag
iets nieuws te leren

Je hebt affiniteit met de
doelgroep
(nieuwkomers, NT2,
meerjarige
nieuwkomers)

Je bent enthousiast en
gemotiveerd

Je ziet de noodzaak tot
differentiëren

Je hebt echt zin om iets
goeds voor deze
kinderen op te zetten

Je kunt kennis
overdragen aan
collega’s en je let erop
dat die kennis geborgd
wordt binnen de school

Je kunt deze leerlingen
monitoren en je
collega’s hierin
begeleiden

Je hebt ervaring in
verschillende bouwen
en/of denken in
leerlijnen

Je kunt wtf 0.1 per
week hieraan besteden

Het project is tot nu toe heel succesvol
gebleken dankzij de zeer gemotiveerde
maatjes en het feit dat directie en IB
hen steunen.
Daardoor treedt er ook bij het team
meer bewustwording op ten aanzien
van deze doelgroep en zien we stap
voor stap kennisverspreiding ontstaan.

Dat is ons ook doel: het ITK maatje
gaat kennis delen binnen de school en
neemt haar collega’s mee in
verschillende zeer praktische en
behapbare trajecten.

De intake gesprekken zijn
altijd samen met directie
en IB.

Aanmelden via de website van de ITK:
adviescentrum.haarlemtaal.nl/project
Deadline aanmelding: vrijdag 9 april 2021.
Online gesprekken: nadat jullie je hebben aangemeld,
nemen wij contact op voor het maken van een
afspraak voor een intake gesprek.
06 15347738

Bekendmaking deelname: in de eerste week na de
meivakantie. Je hoort dan óf je geselecteerd bent en
wannéér je kan starten.

