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inhoud



Sinds augustus 2006 heeft de gemeente Apeldoorn in 

samenwerking met de drie grote besturen ‘Intensieve 

Taalklassen’ ingericht. Er is een beheerscommissie 

ingesteld en deze bestaat uit de vertegenwoordigers 

van de vier partijen. De beheerscommissie is verant-

woordelijk voor het functioneren van de Intensieve 

Taalklassen en de samenwerking is vastgelegd in 

de beheersovereenkomst ‘Intensieve Taalklassen 

Apeldoorn’. 

Gemeenten ontvangen jaarlijks een budget, dat zij 

moeten inzetten voor de voorschoolse educatie. Een 

gedeelte van dit budget kan ingezet worden voor 

schakelklassen in het primair onderwijs. In Apeldoorn 

heeft dit vorm gekregen met het organiseren van 

de Intensieve Taalklassen. De gemeente stuurt op 

doelstelling, inzetten van instrumenten en facilite-

ring. De gemeentelijke bevoegdheid ligt verankerd 

in artikel 65 van de Wet op het primair onderwijs. De 

uitvoering is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

van gemeente en besturen. 

De doelgroep bestaat uit leerlingen met een risico op 

taalachterstand. In de Intensieve Taalklassen wordt 

aan allochtone en autochtone basisschoolleerlingen 

intensief taalonderwijs aangeboden. Hierdoor wordt 

beoogd dat hun taalachterstand verkleint en daarmee 

een beter verloop van de schoolloopbaan gereali-

seerd kan worden. Bij de leerlingen die in aanmerking 

komen, bestaat er een discrepantie tussen taal en de 

andere leergebieden. Er is geen sprake van leer- of 

gedragsproblematiek. Streven is het plaatsen van leer-

lingen met latent talent. De ouders geven toestem-

ming voor plaatsing en zijn bereid om de kinderen 

thuis te ondersteunen. 

Uitgangspunt voor de organisatie en de werkwijze 

is het plan van aanpak Intensieve Taalklassen in 

Apeldoorn. Met de scholen worden de voorwaarden 

tot plaatsing besproken en is vastgelegd wat er van 

de school verwacht wordt *(zie bijlage 1. Criteria 

aanmelding Intensieve Taalklas). Bij de selectie van de 

leerlingen maken scholen gebruik van het Stroom-

schema criteria Intensieve Taalklassen *(zie bijlage 2. 

Stroomschema criteria Intensieve Taalklas).

Vanaf de start van de Intensieve Taalklassen in 2006 

heeft Apeldoorn gekozen voor deeltijdonderwijs. 

Dit betekent dat de leerlingen maximaal tien uur 

per week intensief taalonderwijs krijgen. De rest van 

de week krijgen ze onderwijs in de reguliere groep. 

De Intensieve Taalklassen zijn, met uitzondering van 

de groepen voor nieuwkomers, verbonden aan de 

groepen 1 tot en met 3.

De Intensieve Taalklas sluit aan bij de ontwikkeling 

van het kind en biedt uitdaging in een interactieve 

(speel)leeromgeving. De leerkracht van de Intensieve 

Taalklas vervult een belangrijke rol: jonge leerlingen 

stimuleren om stappen te maken in hun ontwikkeling. 

Het stimuleren bestaat uit een afwisseling van aan-

sturen, observeren en participeren in de activiteiten 

van de leerlingen. Met de scholen zijn de afspraken 

op school-, leerjaar- en kindniveau vastgelegd *(zie 

bijlage 3. De Intensieve Taalklas in de school).
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doelen en 
resultaten

In de notitie Onderwijskansenbeleid 2011-2014, staan de volgende 

doelstellingen:

1 Per 1 augustus 2011 hebben 13 basisscholen een taalklas en/of taal-

hulp georganiseerd met een bezetting van minimaal acht leerlingen per 

klas.  2 Per 1 augustus 2011 functioneert één bovenschoolse klas voor 

neveninstromers.  3 Aan het einde van het intensieve taaljaar maakt 75% 

van de leerlingen een ontwikkelingssprong op de toetsen Taal voor Kleu-

ters, Taaltoets Alle Kinderen, de Cito score komt op minimaal het niveau 

D.  4 80% van de leerlingen in de groepen 4, 6 en 8 bereikt een Cito score 

van minimaal D op de toets begrijpend lezen.

Per 1 augustus 2011 hebben 13 basisscholen een taal-

klas en/of taalhulp georganiseerd met een bezetting van 

minimaal acht leerlingen per klas:

In het schooljaar 2010-2011 zijn er 14 Intensieve Taalklassen georga-

niseerd. Twee groepen zijn gericht op de opvang van nieuwkomers 

(kinderen kort in Nederland). Eén groep op basisschool de Heuvellaan 

in verband met leerlingen van de AZC-centra aan de Loolaan en de 

Boszichtlaan en de andere groep nieuwkomers op basisschool de 

Zevensprong. Deze laatste groep is een bovenschoolse klas waarin 

nieuwkomers van diverse scholen in de gemeente Apeldoorn twee 

dagen onderwijs volgen. Vanaf schooljaar 2011-2012 draaien er 13 

Intensieve Taalklassen: wegens sluiting van de AZC centra is de groep op 

de Heuvellaan gestopt. In december 2014 is er een tweede groep gestart 

voor nieuwkomers.

schooljaar scholen taalklas taalhulp
2010-2011 14 125 107

2011-2012 13  97  62

2012-2013 13 108  47

2013-2014 13 109  54

2014-2015 14 116  55

Bij de keuze van de scholen wordt gekeken naar het aantal leerlin-

gen dat onder de gewichtenregeling valt. Een gewichtenleerling is 

een leerling waaraan een gewicht wordt toegekend op basis van het 

opleidingsniveau van de ouders. Ook het aantal leerlingen met risico op 

taalachterstand, door de school opgegeven, is bepalend voor de keuze 

van de scholen. Elk schooljaar wordt opnieuw bekeken welke scholen in 

aanmerking komen. Hierbij wordt wel rekening gehouden met continu-

iteit op een school. In de bijlage een overzicht van de scholen met een 

Intensieve Taalklas vanaf 2006 *(zie bijlage 4. Overzicht scholen met een 

Intensieve Taalklas).

Per 1 augustus 2011 functioneert één bovenschoolse 

klas voor neveninstromers:

Vanaf 2010-2011 is er een Intensieve Taalklas georganiseerd voor leerlin-

gen kort in Nederland.

Leerlingen vanaf 8 jaar of groep 5 kunnen drie dagdelen (woensdag en 

donderdag) naar de bovenschoolse klas op de Zevensprong. 

We gaan ervan uit dat de leerlingen in groep 1 tot en met 3 in het alge-

meen het sterkst profiteren van onderwijs tussen Nederlands sprekende 

kinderen en het beste in hun eigen omgeving opgevangen kunnen 

worden. Leerkrachten van groep 1 tot en met 3 met nieuwkomers in 

de groep kunnen zich aanmelden voor een adviesgesprek en gebruik 

maken van de materialen en de documenten voor deze doelgroep. 

Bij leerlingen in groep 4 wordt per leerling besproken of de bovenschool-

se klas van meerwaarde is.

De leerkracht van de bovenschoolse klas werkt nauw samen met de 

leerkracht van de moederschool. De leerkrachten worden geïnformeerd 

over de stof die wordt aangeboden, de materialen worden gedeeld 

en er vinden structureel voortgangsgesprekken plaats. Per tien weken 

wordt de voortgang vastgelegd in een ontwikkelplan. In de bijlage een 

overzicht van het aantal nieuwkomers dat gebruik heeft gemaakt van de 

bovenschoolse klas in schooljaar 2012-2013 en 2013-2014 *(zie bijlage 5. 

Nieuwkomers in bovenschoolse taalklas)
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Doelen en resultaten

De volgende toewijzingscriteria staan vermeld in de uitvoeringsno-
titie Rangerend naar een adequate schoolloopbaan, onderwijskan-
senbeleid in Apeldoorn 2011-2014, hoofdstuk 3.2.

1  De basisschool is organisatorisch stabiel en gaat akkoord met de 
organisatievorm en de toetsing van de geworven leerlingen.

  De scholen dienen elk schooljaar opnieuw een verzoek in voor verlen-

ging van de Intensieve Taalklas. Het besluit tot plaatsing van de Inten-

sieve Taalklas op een school wordt in de beheercommissie genomen. 

Richtinggevend zijn het aantal gewichtenleerlingen per school, het 

aantal leerlingen met risico op taalachterstand en de continuïteit in de 

voortgang. Fusies en risico op opheffing van de school worden hierin 

meegenomen. Scholen die in aanmerking komen voor een Intensie-

ve Taalklas gaan akkoord met de opgestelde criteria genoemd in de 

bijlage. In bijlage 8 het aanvraagformulier dat hiervoor gebruikt wordt 

*(zie bijlage 8. Aanvraag Intensieve Taalklas in de school).

2  Er is een adequaat ingerichte lesruimte beschikbaar.
  Omdat zowel binnen als buiten de groep intensieve begeleiding 

wordt gegeven, zorgt de school dat er passende ruimte beschikbaar is. 

Per school wordt bekeken of de beschikbare ruimte passend is bij de 

manier van samenwerken in de school.

3  Er wordt gekwalificeerd onderwijspersoneel ingezet met de ver-
eiste wettelijke bevoegdheden.

   Vacatures bij de Intensieve Taalklassen worden verspreid onder alle 

medewerkers van de drie besturen. Leerkrachten die solliciteren bij de 

Intensieve Taalklassen zijn bereid om op één van de scholen van de 

drie besturen te werken. Gedurende het schooljaar wordt er gewerkt 

aan de professionele kwaliteit met behulp van intervisie, collegiale 

consultatie en klassenbezoeken. 

  Elk jaar wordt een gedeelte van de uren besteed aan deskundigheids-

bevordering. Onderwerpen waar de leerkrachten de afgelopen jaren 

onder andere op geschoold zijn: woordenschatonderwijs, stimuleren 

van mondelinge communicatie en spelbegeleiding. Elk schooljaar 

worden er twee onderwerpen gekozen om, via vooraf opgestelde 

succesmaten, de kwaliteiten van de leerkrachten te ontwikkelen. 

Voorbeelden van deze onderwerpen: werken met groepsplannen, 

ouderbetrokkenheid, iPad optimaal inzetten en ParnasSys inzetten om 

leerlingen te volgen.

4  De ouders stemmen in met de deelname en worden ter bevorde-
ring van de effectiviteit nauw betrokken bij de activiteiten. 

  Bij de start van een leerling in de Intensieve Taalklas vindt er een 

entreegesprek plaats tussen de ouders en de Intensieve Taalklas-leer-

kracht. De leerkracht geeft het formulier entreegesprek vooraf mee 

aan de ouders, zodat zij weten waar het gesprek over gaat en ze zich 

kunnen voorbereiden. De leerkracht brengt in het entreegesprek de 

ouders op de hoogte van allerlei praktische en alledaagse zaken rond-

om de Intensieve Taalklas en bespreekt de concrete verwachtingen die 

hij/zij op korte termijn heeft van de ouders. De ouders geven de leer-

kracht informatie over hun kind en laten weten welke verwachtingen 

zij hebben van het onderwijs in de Intensieve Taalklas. De wederzijdse 

verwachtingen worden genoteerd op het formulier entreegesprek. Er 

wordt gestreefd naar een dialoog tussen de leerkracht en de ouders. In 

de bijlage het formulier dat ingevuld wordt tijdens het entreegesprek 

*(zie bijlage 9. Verslag entreegesprek). 

  Met de ouders worden ook afspraken gemaakt over meespelen in de 

groep. Zo zien de ouders wat het kind op school doet en kunnen zij 

hier thuis beter op aansluiten. Belangstelling voor de schoolwereld van 

het kind is van groot belang voor het schoolsucces. Gedurende het 

schooljaar worden er bijeenkomsten voor de ouders georganiseerd. 

Deze bijeenkomsten zijn gericht op het stimuleren van de ontwikke-

ling van het kind in de thuissituatie. Leerkrachten sluiten zoveel mo-

Vanaf september 2014 krijgt Apeldoorn te maken met een grotere 

instroom van gezinnen met kinderen die korter dan een jaar onderwijs in 

Nederland hebben gevolgd. Per 1 december 2014 is een tweede groep 

gestart voor nieuwkomers. De aanvraag voor ondersteuning is sindsdien 

ook uitgebreid. In de bijlage het formulier dat de scholen gebruiken om 

een aanvraag voor ondersteuning in te dienen *(zie bijlage 6. Aanvraag 

ondersteuning leerkracht met een nieuwkomer in de groep). 

Aan het einde van het intensieve taaljaar maakt 75% van 

de leerlingen een ontwikkelingssprong op de toetsen 

Taal voor Kleuters, Taaltoets Alle Kinderen, de Cito score komt op mini-

maal het niveau D: 

De Intensieve Taalklassen zijn, met uitzondering van de groepen voor 

nieuwkomers, georganiseerd in de groepen 1 en 2. Op één school draait 

een pilot in groep 3.

In deze groepen gebruiken we de Taaltoets Alle Kinderen en de Toets 

voor Kleuters.

In de rapportages in de bijlagen geven we zicht op de resultaten van de 

Intensieve Taalklassen. 

We doen dit met behulp van de resultaten van twee toetsen: 

Taal voor Kleuters (TvK) en Taaltoets Alle Kinderen (TAK). 

We rapporteren op de volgende manier:

A  Niveauverdeling binnen de taalklas van de Taal voor Kleuters.  

B Vergelijking vaardigheidsniveau Taal voor Kleuters van de leerlingen uit 

de taalklas met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief de Intensie-

ve Taalklas-leerlingen). Op schoolniveau en alle scholen samen. 

C Vergelijking vaardigheidsgroei Taal voor Kleuters van de leerlingen uit 

de taalklas met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief Intensieve 

Taalklas-leerlingen).  D Ontwikkelingssprong Taal voor Kleuters van de 

leerlingen van de taalklas.  E Groei op verschillende taken van de Taal-

toets Alle Kinderen.  F Groei in niveaus van de leerlingen uit de taalklas 

op de taken van de Taaltoets alle Kinderen *(zie bijlage 7. Rapportage 

toetsresultaten Intensieve Taalklassen 2011-2014).

80% van de leerlingen in de groepen 4, 6 en 8 bereikt 

een Cito score van minimaal D op de toets begrijpend 

lezen: 

De leerlingen van schooljaar 2008-2009 zitten in schooljaar 2013-2014 in 

leerjaar 6 en 7.

Vanaf het schooljaar 2008-2009 tot schooljaar 2011-2012 hebben we de 

resultaten van begrijpend lezen verzameld van groep 4 en 6 (E4 en M6).

Groep 8 en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs kan in 2013-2014 

nog niet meegenomen worden. In 2014-2015 stromen de eerste leerlin-

gen uit naar het voortgezet onderwijs

CITO begrijpend lezen groep 4
niveau aantal %
A 12  5 

B 36 16 

C 69 31 

D 40 18 

E  65 29 

Dit zijn de resultaten van 222 leerlingen. Het streven was dat 80% niveau 

D of hoger haalde. Dit is bereikt bij 71% van de leerlingen.

CITO begrijpend lezen groep 6
niveau aantal %
A 26 15  

B 29 17 

C 42 25  

D 34 20 

E  40 23 

Dit zijn de resultaten van 171 leerlingen. Het streven was dat 80% niveau 

D of hoger haalde. Dit is bereikt bij 77% van de leerlingen.

uitwerking 
toewijzingscriteria 
Intensieve 
Taalklassen
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gelijk aan bij de mogelijkheden van de ouders. Er wordt spelmateriaal 

mee naar huis gegeven. 

  De leerkrachten gaan met de ouders in gesprek over meespelen met 

de kinderen, samen de wereld ontdekken en hoe de ouders de onder-

zoekende houding van de kinderen kunnen stimuleren. Ouders wor-

den gestimuleerd om hun kind voor te lezen, ze krijgen boeken mee 

naar huis en de leerkracht laat zien hoe je met kinderen in gesprek 

kunt gaan over de inhoud van het boek. Ouders die niet gewend zijn 

om voor te lezen of dat moeilijk vinden, worden gestimuleerd om zich 

op te geven bij de Voorleesexpress. Bij het vormgeven van ouderbij-

eenkomsten wordt gebruik gemaakt van het programma TOLK. Dit 

programma maakt ouders bewust van hun rol bij de taalontwikkeling 

van hun kind.

5  Er is een lesprogramma voor de taalklassen op basis van een 
halfjaarlijks groepsplan, dat met behulp van groepsoverzichten 
(toetsresultaten en observaties) wordt opgesteld. Bij de taalhulp 
wordt gewerkt met een taalhulpplan dat in vier interventieperio-
des wordt georganiseerd; na elke interventieperiode worden de 
resultaten gemeten en wordt een nieuw plan opgezet.

  Het lesprogramma van de Intensieve Taalklassen is gericht op 

mondelinge taalvaardigheid, begrijpend luisteren en beginnende 

geletterdheid. De grootste aandacht gaat uit naar de mondelinge 

taalvaardigheid: naar anderen luisteren, deelnemen aan een gesprek, 

je mening kenbaar maken, een boodschap overtuigend overbrengen 

en een gerichte vraag om informatie stellen. Mondelinge vaardighe-

den zijn nodig om in de samenleving te functioneren: thuis, op school, 

onderweg, in een groep, in een winkel en op het werk. Bovendien 

is mondelinge taalvaardigheid de basis van de schriftelijke taalvaar-

digheid. Hoe meer woorden leerlingen kennen op jonge leeftijd, des 

te meer woorden zullen ze later kunnen leren. Leerlingen leren veel 

nieuwe woorden als ze leren lezen. Maar dat kunnen ze alleen maar als 

er al een basiswoordenschat aanwezig is. Pas dan kunnen ze de bete-

kenis van woorden uit het verhaal afleiden. Leerlingen leren woorden 

het beste als ze meer weten over het onderwerp. Een tekening in een 

prentenboek kan hierbij helpen. Omdat voorlezen de woordenschat 

erg vergroot, is er veel aandacht voor interactief voorlezen. Ook uit-

stapjes, waarin leerlingen kennis maken met de echte situaties, zorgen 

ervoor dat hun woordenschat groter wordt. 

  Op de meeste scholen wordt gewerkt met de materialen van LOGO 

3000. Door deze materialen in te zetten geeft de leerkracht structuur 

aan het opbouwen van de woordenschat. LOGO 3000 is een metho-

diek om de woordenschat van leerlingen snel en speels uit te breiden. 

Het materiaal is in iedere groep, bij iedere bestaande aanpak inzetbaar. 

Kleuters leren alle 3000 woorden van de Basiswoordenlijst voor Am-

sterdamse Kleuters (de BAK) en gaan zo goed voorbereid naar groep 

3. Met LOGO 3000 hebben de leerkrachten een instrument in handen 

om flexibel en binnen de bestaande thema’s leerlingen veel extra 

woorden aan te bieden.

  Naast mondelinge communicatie ligt de nadruk op begrijpend luiste-

ren. In de onderbouw leren de leerlingen hun aandacht te richten en 

langere tijd te luisteren naar verhalen. Door voorgelezen te worden, 

ontdekt het kind dat illustraties en tekst samen een verhaal vertellen, 

dat de omslag van een boek iets over de inhoud zegt en dat een 

voorgelezen verhaal naverteld kan worden aan de hand van illustraties. 

Begrijpend luisteren legt de basis voor het latere begrijpend lezen.

  Het derde onderdeel waar speciale aandacht voor is in de Intensieve 

Taalklas is beginnende geletterdheid. De periode waarin de leerlin-

gen kennismaken met de geschreven taal, voordat ze met lezen en 

schrijven beginnen, wordt de fase van de ‘beginnende geletterdheid’ 

genoemd. Kinderen tonen al vroeg interesse in letters en woorden. Ze 

herkennen de eerste letter van hun eigen naam, ze ‘schrijven’ een brief 

naar oma en ze ‘lezen voor’ aan hun knuffel. Dit zijn maar een paar voor-

beelden van beginnende geletterdheid die leerlingen helpen om vanaf 

groep 3 het technisch en begrijpend lezen onder de knie te krijgen.

uitwerking toewijzingscriteria 
Intensieve Taalklassen
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  In de Intensieve Taalklas wordt extra ondersteuning gegeven aan de 

leerlingen op deze drie gebieden. Dit aanbod wordt vastgelegd in een 

plan voor de groep. Dit groepsplan is een hulpmiddel om te komen 

tot overzichtelijk en bewust handelen. Het groepsplan bestaat uit ver-

schillende vaststaande componenten: beginsituatie, doelen, geplande 

interventies, organisatie, ingezette materialen en evaluatie. Op basis 

van de doelen die voor de komende periode behaald moeten worden, 

wordt een aanpak opgesteld met behulp van de onderwijsbehoeften 

van de leerlingen. De leerlingen die zijn aangemeld bij de Intensieve 

Taalklas hebben meer begeleiding nodig om de gestelde doelen te 

kunnen halen. De Intensieve Taalklas-leerkracht realiseert de verleng-

de instructietijd. De zogenaamde begeleide inoefening: meespelen 

in de hoeken, interactie in de kleine groep en instructie in de kleine 

groep. In de bijlage een voorbeeld van een groepsplan *(zie bijlage 10. 

Groepsplan Intensieve Taalklas).

  Naast de onderwijsbehoeften per kind zijn er groepsonderwijsbehoef-

ten opgesteld die gelden voor alle leerlingen in de Intensieve Taalklas. 

Deze onderwijsbehoeften zijn zowel pedagogisch als didactisch van 

aard en geven richtlijnen aan het gedrag van de leerkracht, de onder-

steuning van de ouders en het inrichten van de leeromgeving. In bij-

lage 11 een uitwerking van de opgestelde groepsonderwijsbehoeften 

*(zie bijlage 11. Groepsonderwijsbehoeften in de Intensieve Taalklas). 

De individuele onderwijsbehoeften op basis van stimulerende en 

belemmerende factoren worden vastgelegd in een groepsoverzicht. 

Voor scholen die met ParnasSys werken zijn de individuele onderwijs-

behoeften zichtbaar op de groepskaart. 

  Met de leerkrachten van de groepen 1 en 2 zijn afspraken gemaakt 

over het doelgericht, systematisch en planmatig werken aan beter 

onderwijs. Er is een plan opgesteld om dit vorm te geven. Alle scholen 

gaan uit van convergente differentiatie. Dat betekent dat ze rekening 

houden met individuele verschillen door de instructie en leertijd af 

te stemmen op de onderwijsbehoeften. Voor alle leerlingen gelden 

dezelfde doelen. In bijlage 12 een schema van cyclisch werken *(zie 

bijlage 12. Cyclisch werken).

  Na een jaar onderwijs in de Intensieve Taalklas is het goed om ouders 

en leerlingen nog een tijdje te begeleiden. Dit noemen we taalhulp. 

We richten deze ondersteuning op de leerlingen die hier het beste van 

kunnen profiteren. De leerkracht Intensieve Taalklas maakt samen met 

de leerkracht van de groep een keuze. Om zowel ouders als leerlingen 

te kunnen begeleiden, behalen we met een kleine groep van vier à vijf 

leerlingen de beste resultaten. De taalhulp wordt verspreid over twee 

dagen. De leerkracht kan de leerlingen twee keer een half uur begelei-

den onder schooltijd. Ouders ondertekenen de aanvraag en worden 

betrokken bij de taalhulp. De taalhulp wordt elke tien weken geëva-

lueerd (november, februari, april en juli). Het vakgebied is begrijpend 

lezen. De onderdelen die begeleid worden tijdens de taalhulp stemt 

de Intensieve Taalklas-leerkracht af met de leerkracht van de reguliere 

groep. Dit wordt genoteerd in een Groepsplan taalhulp of een plan 

per kind *(zie bijlage 13. Groepsplan taalhulp en bijlage 14. Kindplan 

taalhulp).

 

6  Er wordt een programmatisch afstemmingsoverleg gevoerd tus-
sen de leerkrachten van de reguliere groepen en de Intensieve 
Taalklas-leerkracht.

  Er is een jaarcyclus opgesteld om planmatig en cyclisch te werken 

met groepsoverzichten en groepsplannen. Voorafgaand aan het 

schooljaar worden samen met de leerkracht van de reguliere groep de 

onderwijsbehoeften benoemd van de leerlingen die extra begeleiding 

nodig hebben vanuit de Intensieve Taalklas. Het groepsplan wordt 

opgesteld op basis van de onderwijsbehoeften van de kinderen.

  Nadat het groepsplan tien weken is uitgevoerd, wordt het bijgesteld. 

Na een half jaar wordt de cyclus van waarnemen-begrijpen-plan-

nen-realiseren opnieuw doorlopen. 

  Op scholen waar in dezelfde ruimte wordt samengewerkt, worden 

afspraken gemaakt over de vorm van onderwijzen/begeleiden. De 

Intensieve Taalklas-leerkracht kan bijvoorbeeld met een groepje leer-

lingen werken, terwijl de andere leerkracht met de grote groep werkt. 

De grootste groep werkt aan het geplande aanbod, terwijl de kleine 

groep aangepaste begeleiding krijgt. Deze werkvorm wordt vooral 

gebruikt bij pre-teaching en remediëring.

7  Bij de taalklas ligt de groepsgrootte op minimaal acht leerlingen, 
die tot de doelgroep en tot de groepen 1 tot en met 8 van de 
basisschool behoren. De leerlingen in de taalklas ontvangen mi-
nimaal zes uur onderwijs volgens een door de beheerscommissie 

Intensieve Taalklassen goedgekeurd lesprogramma en volgen 
conform de Wet op primair onderwijs de overige lessen tijdens 
de reguliere schooltijden. Er vindt na één jaar Intensieve Taalklas 
ten behoeve van de leerling nazorg plaats en de leerling wordt in 
zijn schoolloopbaan gevolgd. De taalhulp wordt zoveel mogelijk 
georganiseerd in kleine groepen in het eigen groepslokaal. 

  Nadat besloten is dat de basisschool gebruik kan maken van Intensief 

Taalonderwijs melden zij leerlingen aan voor deze vorm van onder-

steuning. De scholen geven de namen door van de leerlingen die 

in aanmerking komen. Elke Intensieve Taalklas-leerkracht begeleidt 

twaalf tot vijftien leerlingen. Deze leerlingen zitten in de taalklas of 

krijgen taalhulp in het schooljaar volgend op de taalklas. De meeste 

aandacht en tijd gaat naar de taalklas-leerlingen. De taalhulp-leerlin-

gen krijgen minimaal twee keer per week een half uur ondersteuning.

  De leerkrachten van de taalklas werken per week tien uur met de leer-

lingen. Op jaarbasis komt dit neer op ongeveer 330 lesuren. Om het 

intensieve karakter te borgen, is er afgesproken dat de taalklas-leer-

lingen minimaal zes uur begeleiding krijgen. Dit biedt ruimte om in 

kleine groepen te onderwijzen en te begeleiden. 

8  Er worden toetsen afgenomen, resultaten geregistreerd en een 
procesevaluatie opgesteld, die opgenomen zijn in een jaarlijks 
rapport, dat ter kennis wordt gebracht van het gemeentebestuur.

  De voortgang van de Intensieve Taalklas wordt gevolgd door de be-

heerscommissie. Voor elke locatie wordt een werkplan opgesteld. Vier 

keer per jaar komt de beheerscommissie bij elkaar. In de beheerscom-

missie zijn de drie grote besturen en de gemeente vertegenwoordigd. 

De aanmelding, het programma, het betrekken van de ouders en het 

volgen van de ontwikkeling worden hier besproken. De resultaten 

van de toetsen worden jaarlijks besproken. De leden van de beheers-

commissie zijn op de hoogte van de onderwijsinhoudelijke en de 

schoolorganisatorische ontwikkelingen.

uitwerking toewijzingscriteria 
Intensieve Taalklassen
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uitwerking 
aanbevelingen 
uit het verslag 
van 2006-2010

A  De huidige vorm continueren en bezien hoe de samenwerking met 

de klassenleerkracht geïntensiveerd kan worden.:

  Samenwerking met de klassenleerkracht krijgt op vijf scholen vorm 

door middel van co-teaching. Dit vraagt bereidheid van de leerkracht 

van de school om hieraan mee te werken en ondersteuning van de 

directeur om dit goed vorm te geven. De resultaten zijn positief en 

vooral op kleine scholen is dit een zinvolle inzetting van de formatie. Er 

is gezamenlijke scholing aangeboden op het gebied van de inrichting 

van de rijke leeromgeving, het werken met een observatiesysteem en 

de mondelinge communicatie. Alle scholen benoemen de Intensieve 

Taalklas in hun SchoolOndersteuningsProfiel (SOP). 

B  Het intensieve taalonderwijs baseren op een voor het kind betekenis-

volle aanpak:

  Alle scholen maken gebruik van rijk ingerichte hoeken en uitdagend 

spelmateriaal om de intensieve begeleiding in de kleine groep vorm 

te geven.

C  Opnieuw criteria formuleren op grond waarvan een school in aanmer-

king komt voor een Intensieve Taalklas:

  Bij de keuze van de scholen wordt gekeken naar het aantal gewichten-

leerlingen, het aantal leerlingen met risico op taalachterstand en de 

groepsindeling van de reguliere groepen.

D  Voor- en nadelen van benoeming bij de Intensieve Taalklassen/eigen 

school bespreken:

  Vanaf schooljaar 2011-2012 worden alle vacatures ingevuld door 

externe kandidaten (niet binnen de eigen formatie van de school).

E  Streven naar samenwerking met de peuterspeelzalen en kinderop-

vang:

  Samenwerking met de voorscholen wordt opgepakt door de VVE-co-

ordinatoren op de VVE scholen . VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse 

educatie. Er zijn gezamenlijke bijeenkomsten gepland, de ouderbe-

trokkenheid van de voor- en de vroegschool wordt op elkaar afge-

stemd en de overdracht van voor- naar vroegschool is vastgelegd. Alle 

VVE scholen zijn in 2011 bezocht door de inspectie en in 2013 heeft er 

een vervolg onderzoek plaats gevonden. De Intensieve Taalklas wordt 

meegenomen in de beoordeling van de VVE-inspectie.
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successen 
2010-2014

A  De afgelopen vier jaar zijn de Intensieve Taalklassen steeds meer 

onderdeel van het onderwijs in de school geworden. In de jaren tot 

2010 is een goede basis gelegd waarop voortgebouwd kon worden.

B  De ouders ervaren de extra ondersteuning als een positieve interven-

tie. Het wordt gezien als een kans voor hun kind. De ouders worden 

vanaf het begin betrokken bij de activiteiten en weten hoe ze thuis 

hun kind kunnen begeleiden. 

C.  De leerkrachten die dagelijks samenwerken met de Intensieve Taal-

klas-leerkrachten zijn positief over de ondersteuning. Er wordt geza-

menlijk gewerkt aan de einddoelen voor groep 2. De groepsplannen 

worden gezamenlijk opgesteld of met elkaar gedeeld. Doordat er 

zowel in als buiten de groep wordt samengewerkt, kunnen de leer-

krachten die met de leerlingen werken elkaar wederzijds aanvullen. 

D  De invulling van de Intensieve Taalklas in groep 3 sluit goed aan bij 

de onderwijsbehoeften en geeft goede resultaten.

E  De intensieve begeleiding in kleine groepen en de expliciete aan-

dacht voor mondelinge communicatie bevordert de interactie van 

de kinderen onderling. Ze durven zelf een gesprek aan te gaan en 

voelen zich zekerder in de groep. 

F  De directeuren zien de bekostiging en aansturing op gemeenteni-

veau als een efficiënte toedeling. De aansturing bovenschools zorgt 

ervoor dat er gespecialiseerde kennis via de externe leerkracht in de 

school komt. 

G  Door tussentijdse instroom in januari te organiseren, kan de school 

elk half jaar tegemoet komen aan de behoefte voor extra ondersteu-

ning.

H  Op dertien van de veertien locaties is een externe leerkracht verant-

woordelijk voor de invulling van de taken. Het streven is om aan alle 

Intensieve Taalklassen een externe leerkracht te verbinden. 

I  De collegiale consultatie, de intervisie en de klassenbezoeken dragen 

bij aan de kwaliteitsverbetering van de Intensieve Taalklas-leerkracht.
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Uit onderzoek blijkt dat taalachterstanden effectiever worden be-
streden door een integrale benadering van ontwikkeling; cognitieve, 
sociaal-emotionele en andere aspecten zijn van invloed op elkaar. De 
Intensieve Taalklas heeft zich ontwikkeld van een aparte groep, met 
een eigen programma en georganiseerd in een eigen ruimte, naar een 
groep die onderdeel is van het onderwijsproces in de school.
Om de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen, maken alle 
scholen gebruik van een gestructureerde observatie. Daarnaast 
worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen om het niveau 
van de leerling te bepalen. De observatie is van groot belang om te 
bepalen bij welke leerlingen het aanbod aangepast moet worden aan 
de onderwijsbehoeften. Een goede observatie zorgt ervoor dat er 
afstemming is tussen waar het kind aan toe is en wat er van het kind 
gevraagd kan worden. De activiteiten die de leerkracht met de leerlin-
gen uitvoert, zijn gekoppeld aan de doelen die zijn vastgelegd.
De samenwerking met de ouders is van groot belang bij het stimule-
ren van de ontwikkeling van het kind. De uitvoering van deze samen-
werking moet onderdeel zijn van het ouderbeleid van de school. 

De ontwikkelingen in het onderwijs, in de Intensieve Taalklassen 
en op de scholen leiden voor 2015-2019 tot aanbevelingen op de 
volgende onderdelen:

A De brede ontwikkeling
  De brede ontwikkeling van het kind staat centraal: het onderwijs-

aanbod geeft het jonge kind de ruimte zelf te ontdekken en houdt 

rekening met alle ontwikkelingsgebieden. Deze integrale benade-

ring bevordert het verminderen van de taalachterstand. Kinderen 

ontwikkelen zich in de volle breedte als leren, spelen en ontdekken 

centraal staan.

B Taalbeleid
  De ondersteuning van de Intensieve Taalklas-leerkracht is onderdeel 

van het taalbeleid van de school. Dit taalbeleid is vastgelegd en er 

zijn afspraken op schoolniveau over het afstemmen van de leerin-

houden op de onderwijsbehoeften van leerlingen met (risico op) 

taalachterstand. 

C Doelgericht werken in groep 1 en 2
  De doelen van de Intensieve Taalklas zijn onderdeel van de vastge-

stelde doelen voor groep 1 en 2. Het groepsoverzicht, het groeps-

plan en het dagrooster van groep 1 en 2 zijn leidend. De Intensieve 

Taalklas-leerkracht wordt de uitvoerder van de intensieve begelei-

ding van de leerlingen. De uitwerking van deze intensieve onder-

steuning wordt vastgelegd in een afgesproken format.

D Effectief onderwijs
  De Intensieve Taalklas wordt effectief ingezet. De volgende factoren 

zijn daarbij van belang.

 a. Werk vanuit leerdoelen.

 b. Creëer betrokkenheid.

 c. Zorg voor interactie en afwisseling.

 d. Werk vanuit een effectief lesmodel 

 e.  Een effectieve les vraagt om een verantwoorde opbouw. Leren  

heeft verschillende fasen.

 f. Bewaak de voortgang door te toetsen.

 g. Differentiatie: bied voldoende instructie en begeleiding.

 h. Differentiatie: bied voldoende leertijd

E Een gestandaardiseerd en gestructureerd observatiesysteem
  Bij het plannen van het onderwijs en het volgen van de ontwikkeling 

van jonge kinderen in groep 1 en 2 wordt gebruik gemaakt van een 

gestandaardiseerd en gestructureerd observatiesysteem. Scholen 

volgen de leerlingen vanaf midden groep 2 met methode- onafhan-

kelijke toetsen.

F Coöperatief leren
  Er worden afspraken gemaakt over coöperatief leren. De achterlig-

gende gedachte van coöperatief leren, ook wel samenwerkend leren 

genoemd, is dat leerlingen niet alleen leren van de interactie met de 

leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar.

G Digitale leermiddelen
  Digitale leermiddelen worden ingezet om leerroutes aan te passen 

aan de individuele leerling. ICT ondersteunt de leerkracht bij het 

omgaan met verschillen tussen leerlingen door te differentiëren in 

instructie en feedback.  

H Systematische samenwerking
  De leerkrachten van de groep en de Intensieve Taalklas-leerkracht 

zorgen ervoor dat de samenwerking systematisch en transparant is. 

Er zijn duidelijke afspraken over wie wat doet en wanneer. Regelmatig 

zijn er evaluaties in kleiner en groter verband die aanleiding zijn voor 

aanpassingen en verbeteringen.

I Ouderbetrokkenheid
  Er is een focus op ouderbetrokkenheid op elke locatie. Het ouderbe-

leid van de school is de basis voor de uitvoering van de ondersteu-

ning van de ouders. De Intensieve Taalklas-leerkracht ondersteunt de 

ouders bij het stimuleren van hun kind in de thuissituatie.

aanbevelingen 
2015-2019
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