
  

Aanmelding Intensieve Taalklas   

  

Aan de directeuren en i.b.-ers van alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn,   

  

Voor het schooljaar 2015-2016 kunt u individuele leerlingen vanaf groep 5 t/m 7 

opgeven voor de bovenschoolse Intensieve Taalklas. Bij kinderen uit groep 4 en 8 

bepalen we na overleg met school en ouders of het kind past in de groep.   

Deze klas wordt georganiseerd voor kinderen met een grote taalachterstand. In veel 

gevallen zijn dit kinderen die korter dan vier jaar in Nederland verblijven en om die 

reden het Nederlands minder goed beheersen.   

Een jaar intensief taalonderwijs is alleen zinvol als leerlingen vooral een 

taalachterstand hebben en niet een algehele leerachterstand.   

De kinderen gaan op woensdag en donderdag naar de Intensieve Taalklas. Het kind kan 

het gehele jaar instromen maar volgt minimaal een jaar onderwijs in deze klas. Ouders 

kunnen als ze niet in de buurt wonen een vergoeding krijgen voor het gebruik van 

openbaar vervoer.   

  

Locatie:   

De Zevensprong   

Pythagorasstraat 384   

7323 HW Apeldoorn   

  
Informatie   
Leerlingen die op latere leeftijd instromen in het Nederlandse onderwijs hebben 

moeite met het volgen van het onderwijs in de reguliere klas. Voor deze kinderen is 

het goed dat er in de Intensieve Taalklas extra aandacht is voor basisvaardigheden en 

woordenschat. Er wordt geoefend met specifieke materialen. Mondelinge 

communicatie, uitbreiding woordenschat en (begrijpend) lezen vormen de kern van het 

programma. De leerkracht geeft taalgericht zaakvakonderwijs. Bij het werken in 

thema’s is veel aandacht voor woordenschatontwikkeling, leesstrategieën en 

begrijpend lezen.   

  
Procedure   
o Leerling is aangemeld en ingeschreven op een basisschool   

o Basisschool zoekt contact met de coördinator Intensieve Taalklassen  o Titia 

Schultz 06-51344297   



o School kan ambulante begeleiding vragen voor de leerkracht van de reguliere 

groep over de volgende onderwerpen   

  

  

o Advisering en voorlichting op gebied van woordenschat, het allereerste 

Nederlands en meertaligheid  o Documentatie en aanreiken of uitlenen van 

materialen   

o Communicatie met ouders  o School kan een afspraak maken voor een informatief 

gesprek over plaatsing in de Intensieve Taalklas.   

  

Bij voldoende geschiktheid  o Kind wordt aangemeld voor drie dagdelen in 

de Intensieve Taalklas  o Ouders en kind maken kennis met de leerkracht 

van de Intensieve Taalklas   

o Leerkracht Intensieve taalklas neemt contact op met leerkracht van de reguliere 

klas en in overleg wordt bepaald wanneer het kind start.   

  

Voor meer informatie kunt u terecht bij de coördinator Intensieve Taalklassen:   

  

Titia Schultz   

Laan van de Charleston 75   

7323RV Apeldoorn   

Tel: 06-51344297   

Email: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl  www.intensievetaalklassen-

apeldoorn.nl  


