bijlage

de taal is
van ons
allemaal

1 criteria
aanmelding
Intensieve
Taalklas
		 De Intensieve Taalklas in groep 1/2

Wanneer er in de groepen 1 en/of 2 minimaal acht leerlingen zitten met
een taalachterstand, kan er een Intensieve Taalklas gestart worden.
Gedurende vier dagdelen wordt er extra formatie in de eigen school
ingezet. Er wordt gewerkt aan o.a. interactief voorlezen, woordenschatstimulering, taalstimulerende gesprekken in de kleine kring en beginnende
geletterdheid. Er wordt intensief met ouders samen gewerkt. De ondersteuning sluit aan bij hoe er in de school gewerkt wordt.

Voorwaarden tot plaatsing
Voor het vaststellen van taalachterstanden kunnen de volgende toetsen
of observaties worden gebruikt.
• Een C (lage) , D of E score op Cito Taal voor kleuters
• Uitval op Taaltoets Alle Kinderen (TAK)
•	Observaties door leerkracht en eventuele bevindingen van de
logopediste.

School
•	School is bereid om het lesprogramma voor het te plaatsen kind aan te
passen.
• De school is bereid om de leerling te begeleiden tijdens de plaatsing.
•	De leerkracht van de groep en de i.b.-er overleggen met de leerkracht
ITK over het programma en de afstemming met de klas.
Ouders
•	De ouders stemmen in met aanmelding en plaatsing in de Intensieve
Taalklas
• De ouders wonen de overleg momenten bij.
•	De ouders zijn bereid om het kind thuis te ondersteunen bij de
taalontwikkeling door bijv. de boeken die het van school mee krijgt
voor te lezen.

Procedure m.b.t. aanmelding en plaatsing
Een jaar intensieve taalondersteuning is alleen zinvol als de leerlingen
vooral een taalachterstand hebben en niet een algehele leerachterstand.
Het volgende is ook van belang
Enigszins taakgericht gedrag
Geen kinderen waarbij het gedragsprobleem het hoofdprobleem is
of zorgleerlingen die intensieve begeleiding in de eigen groep nodig
hebben.
Ouders moeten toestemming geven en zich realiseren dat betrokkenheid bij de school bijdraagt aan de taalontwikkeling.
De begeleiding vindt plaats in de eigen klas en/of in een aparte ruimte in de school.
De leerkracht van groep 1 / 2 werkt nauw samen met de Intensieve
Taalklas leerkracht.
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Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan kan een school
overgaan tot aanmelding.
Het aanmeldingsformulier wordt ook ondertekend door de ouders en
het leerlingrapport van het Cito wordt bijgevoegd.
De school draagt daarna zelf zorg voor de berichtgeving aan de ouders
bij plaatsing.

Het verblijf in de intensieve taalklas.
De groep bestaat uit minimaal acht kinderen. Alle kinderen krijgen minimaal zes uur intensief taalonderwijs.
De taalklas start in de derde schoolweek. De laatste weken van het
schooljaar is er geen taalklas. De kinderen vieren de feestdagen in de
eigen klas.
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Criteria aanmelding
Intensieve Taalklas

Contacten
Er vindt structureel overleg plaats tussen de verschillende betrokkenen
Contacten met ouders
•	Voor de start ontmoeten Intensieve Taalklas-leerkracht en ouders en
kinderen elkaar.
•	In de eerste schoolweken is er met alle ouders een entree gesprek
waarbij de wederzijdse verwachtingen worden vastgelegd.
•	Gedurende het verblijf in de taalklas worden er twee rapportagemomenten gepland met de ouders.
• Tussentijds zijn altijd overleg momenten mogelijk.
• De leerkracht bezoekt alle kinderen een keer thuis.
•	De leerkracht organiseert activiteiten om de ouders te ondersteunen
bij het stimuleren van de taalontwikkeling van hun kind.
•	Aan het eind van het verblijf in de taalklas is er een eindgesprek met
de ouders.
Contacten met de school
•	De leerkracht van de groep bespreekt voor de start de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Het groepsplan wordt in samenwerking
met de leerkracht opgesteld.
•	Gedurende het verblijf in de taalklas worden overlegmomenten gepland tussen de leerkracht van de taalklas en de groepsleerkrachten.
Deze overlegmomenten vinden plaats bij de tussentijdse evaluatie
van het groepsplan in oktober en april en bij het maken van het nieuwe groepsplan in januari.
•	In maart/april worden de directeuren geïnformeerd over de voortgang van de ITK.
•	In overleg met de directeur kan de ITK leerkracht het team (gedeelte
van team) informeren over ontwikkelingen op taalgebied.
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Een Intensieve Taalklas in de school heeft tot doel leerlingen met een
kans op taalachterstand intensief te begeleiden. De groepen werken
systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van prestaties. Van
de school wordt verwacht dat er bij het verdelen van de leerruimtes
rekening gehouden wordt met de Intensieve Taalklas en dat ouders
betrokken worden bij het onderwijs van hun kind.
Op bijna alle scholen is de ITK georganiseerd in de groepen 1 en 2. Op
één school draait een pilot in groep 3. De taalhulp (minder intensief )
wordt uitgevoerd in de groepen 3 t/m 5.
Elke school werkt in de groepen 1 en 2 vanuit een bepaalde visie. Dat
kan ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht, programmagericht of een
combinatie hiervan zijn. We gaan er bij alle concepten vanuit dat de leerkracht van grote invloed is op de ontwikkeling van jonge kinderen. Met
doelgerichte betekenisvolle activiteiten en een rijke omgeving stimuleert
de leerkracht de kinderen om kennis en vaardigheden te oefenen en
verder uit te breiden.
Kinderen die in aanmerking komen voor intensief taalonderwijs hebben
veel extra aandacht nodig in een kleine groep en krijgen onderwijs
aangeboden vanuit betekenisvolle situaties. Zij hebben bovendien extra
leertijd en/of instructie nodig in een kleine groep.
Spel is het belangrijkste middel voor jonge kinderen om te leren. De
leerkracht begeleidt het spel doelbewust in een uitnodigende speelleeromgeving.
De leerkracht wisselt open spelactiviteiten af met geplande activiteiten.
De fasen van het directe instructiemodel komen op verschillende momenten van de dag/week terug.
Tijdens de taalhulp in de groepen 3 t/m 5 is de aandacht gericht op

woordenschat (mondelinge communicatie) en lezen. Plezier in lezen en
begrijpen wat je leest staan centraal.

Leerjaarniveau
Elke groep formuleert doelen, beschrijft het onderwijsaanbod, verzamelt gegevens, analyseert de gegevens en stelt de gevolgde werkwijze
eventueel bij. Alle groepen maken gebruik van toetsen en structurele
observaties. Scholen kunnen hun observaties vastleggen met behulp
van een methodegebonden observatie-/registratielijst of met het observatie-instrument OVM. De gegevens uit de toetsen worden vastgelegd in
een registratiesysteem CITO-LOVS of ParnasSys.
De stappen waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren worden op alle
scholen uitgevoerd.
Nadat de school bepaald heeft welke doelen zij wil halen op taal en rekengebied en welke gegevens van leerlingen nodig zijn om de behoefte
te bepalen, kan dit verzameld worden.
Gegevens kunnen gehaald worden uit observaties en toetsen en ook
uit werk (bijv. foto’s van werkjes, spelende kinderen) en gesprekken met
kinderen en ouders.
Op grond van onderwijsbehoeften wordt bepaald welke kinderen intensief taalonderwijs krijgen.
Intensief onderwijs betekent dat de leerkracht meer gaat doen om de
gestelde doelen te halen. Door meer instructie, meer leertijd en/of meer
positieve feedback. Het is een vorm van convergente differentiatie.
Daarnaast bespreken de ITK leerkracht en groepsleerkracht welke onderdelen van het onderwijsleerproces aangepast moeten worden in de
volgende periode.

u
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De Intensieve Taalklas in de school

6 uitvoeren groepsplan

waarnemen

HGW- cyclus op groepsniveau

1 groepsoverzicht evalueren
2 signaleren leerlingen die
extra begeleiding nodig
leerlingen
hebben

rlk

De volgende onderdelen van het onderwijsleerproces worden in de
groepen 1 en 2 besproken:
Leerstofaanbod
Zijn de leerstofdoelen voldoende aan bod gekomen? Wordt het spelen
in de hoeken, de dagelijkse routine ingezet om de doelen te halen?
Leertijd
Wordt er elke dag voldoende tijd besteed aan doelgerichte taalactiviteiten, zowel in de grote groep als in de kleine groep?
Wordt er voldoende tijd besteed aan rekenactiviteiten?
Klassenmanagement
Kunnen de kinderen zelfstandig werken zodat de leerkracht tijd heeft om
kleine groepsactiviteiten uit voeren? Worden de leeractiviteiten aangeboden in kleine groepjes met concrete materialen? Is er sprake van een
rijke leeromgeving met veel uitdagende hoeken?
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Didactisch handelen
Wordt er verspreid over de dag gebruik gemaakt van een didactisch
lesmodel? (Introductie, doel, voordoen, samendoen, zelfdoen, terugblik)
Pedagogisch handelen
Bieden we de kinderen veiligheid en structuur? Zijn de gedragsregels,
geven van beurten en feedback op elkaar afgestemd?

Kindniveau
De ouders weten dat hun kind extra ondersteuning krijgt. Zij gaan
akkoord en ondertekenen de aanmelding. Aan het begin van het
schooljaar is er met elke ouder een entreegesprek. Hierin worden de
wederzijdse verwachtingen uitgesproken en vastgelegd. De ouders zijn
bereid om ontwikkelingsstimulerende activiteiten met hun kinderen te
doen. Ze zijn op de hoogte van wat hun kind in de groep doet en sluiten
hier regelmatig bij aan.
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2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Zuid locatie
Reiziger
Reiziger
Dokzuid
Dokzuid 1
Dokzuid 1
Pestalozzi						

2013-2014
Dokzuid 1
(Reiziger en Kompas)

4 overzicht scholen met een Intensieve Taalklas
2014-2015
Dokzuid 1
(Reiziger en Kompas)

Lugtmeijer

Lugtmeijer

Lugtmeijer

Lugtmeijer

Lugtmeijer

Lugtmeijer

Lugtmeijer

De Ontdekking
De Wegwijzer
Kon. Emma
Rietendak

De Ontdekking
De Wegwijzer
Kon. Emma
Rietendak

Shalom (Ontdekking)
De Wegwijzer
Kon. Emma
de Eendracht

Shalom (Ontdekking)
De Wegwijzer
Kon. Emma
de Eendracht

De Wegwijzer
Kon. Emma
De Eendracht

Shalom (Ontdekking)

Pr. Margriet

Pr. Margriet

Pr. Margriet

Pr. Margriet

Pr. Margriet

Zevensprong

Zevensprong

Zevensprong

Zevensprong

Zevensprong

Kosmos
Zevensprong

Pr. Margriet
De Ontdekking
De Wegwijzer
Kon. Emma
Rietendak

Kosmos
Zevensprong

Pr. Margriet
De Ontdekking
De Wegwijzer
Kon. Emma
Rietendak

			
De Mheen
de Mheen
de Mheen			
Zevensprong
								bovenschools

Dokzuid 2
(Sebastiaan)

Zevensprong
bovenschools

Zevensprong
bovenschools

Tweede Stee
Tweede Stee
Tweede Stee
Tweede Stee
Dokzuid 2
Dokzuid 2
Dokzuid 2
							 (Sebastiaan en Kompas)

Zuiderpark

Kon. Emma

De Wegwijzer

Shalom (Ontdekking)

Wegwijzer nieuwkomers

Zevenhuizen
locatie Zevensprong

Kosmos

Kosmos

Kosmos

Kosmos

Zevensprong
bovenschools

Zevensprong
bovenschools

Zevensprong
bovenschools

Zevensprong
bovenschools

Vliegenier
Zuiderpark
Heuvellaan
Heuvellaan
Gentiaan
Gentiaan
Gentiaan
Het Web
Ob bovenschools							locatie Gentiaanstraat

Lugtmeijer VSD

Vliegenier mb
Zevensprong
mb bovenschools
bovenschools
		
Kosmos
Kosmos

Kennedy nieuwkomers

Zevenhuizen locatie
Gentiaan

Tweede Stee

Orden locatie
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Spitsbergen
Wegwijzer								

2006-2007
Zuid locatie
Sebastiaan
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5	Nieuwkomers in de
bovenschoolse taalklas
schooljaar 2012-2013 en 2013-2014
Totaal 27 leerlingen van 14 scholen

aantal leerlingen per land van herkomst

leeftijd bij start in de bovenschoolse klas
aanmelding vanuit de besturen

Leerplein055
VSG
PCBO

aantal maanden
onderwijs

19

17

15

14

10

7

4

2
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6	aanvraag ondersteuning
	leerkracht met een
nieuwkomer in de groep
(korter dan een jaar in Nederland)

naam school
naam leerling
geboortedatum leerling
start onderwijs in Nederland
inschrijfdatum op bovengenoemde school
naam leerkracht
naam i.b.-er
datum aanmelding:
ondersteuning






		

adviesgesprek
begeleiding van de groepsleerkracht bij de start, 10 weken en 20 weken
materialenbox onderbouw (vijf weken te leen)
materialenbox middenbouw/bovenbouw (tien weken te leen)
aanmelden leerling voor de deeltijd-taalklas voor nieuwkomers op woensdag en
donderdag (kan vanaf groep 4 of 8 jaar)

beginsituatie

hulpvraag

In te vullen door de Intensieve Taalklassen

aanvraag ontvangen op
naam begeleider
datum eerste overleg
aanwezig
afspraken en inhoud begeleiding
evaluatie
betrokkenen
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Sturen naar: info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl

7 rapportage resultaten 		
Intensieve Taalklassen
		
2011|2012
In deze rapportage geven wij zicht op de resultaten van de Intensieve
Taalklassen (ITK). 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 TvK
B	vergelijking vaardigheidsniveau TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief de ITK-leerlingen).
Op schoolniveau en alle scholen samen.

C	Vergelijking vaardigheidsgroei TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief ITK-leerlingen).
D Ontwikkelingssprong TvK van de leerlingen van de taalklas.
E Groei op verschillende taken van de TAK
F Groei in niveaus van de leerlingen uit de taalklas op de taken van de TAK

CITO TvK (Taal voor Kleuters)

aanvang taalklas

De gegevens betreffen 46 van de 58 leerlingen van leerjaar 2. De vaardigheidsscores uit leerjaar 1 worden ook getoond. M2 is na een half jaar en E2
is na een jaar ITK onderwijs.
M1

0

E1

M2

E2
A
B

-5

C
-10

scholen

A Niveauverdeling intensieve taalklas
	De TvK wordt afgenomen bij een groot deel van de leerlingen in leerjaar 1 en 2. In onderstaande grafieken is te zien hoe voor de ITK-leerlingen de procentuele verdeling van niveau A t/m D en niveau E aan
het begin van de taalklas en aan het eind van taalklas is. De doelstelling
aan het eind van de taalklas is dat minimaal 80% van de ITK-leerlingen
niveau A t/m D behaalt. Schooljaar 2011-2012 wordt er gerapporteerd
over de resultaten van leerjaar 2 , van leerjaar 1 is geen nulmeting aanwezig. De gegevens betreffen 46 van de 58 leerlingen van leerjaar 2.
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E
F

-20

Eind taalklas

D

G
H

-25

13%
35%

grafiek 2 per school
65%

At/mD
E

35%

87%

At/mD
E

Conclusie Bij de meeste scholen is het gemiddelde niveau toegenomen
t.o.v. het leerjaar.

80,0

Conclusie 87 % van de leerlingen van de taalklas heeft aan het einde van
de taalklas niveau A t/m D behaald. De doelstelling is behaald.

70,0

ontwikkeling gemiddelde niveau

grafiek 1

60,0
50,0
40,0
30,0

B Niveau intensieve taalklas t.o.v. het leerjaar
	In onderstaande lijngrafiek is het gemiddelde niveau aangegeven van
de Intensieve Taalklas ten opzichte van alle leerlingen uit hetzelfde
leerjaar. Over het algemeen ligt het gemiddelde niveau van de taalklas
onder het gemiddelde niveau van het leerjaar. De investering in de
taalklassen moet er toe leiden dat het niveau van de taalklas stijgt ten
	opzichte van het leerjaar. De grafieken betreffen de ITK leerlingen die
in het tweede leerjaar hebben deelgenomen aan de ITK.
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20,0
10,0

itk
leerjaar

0
M1

E1

M2

E2

grafiek 3 ontwikkeling van het gemiddelde niveau van alle taalklas leerlingen en gemiddelde
niveau van alle leerlingen in leerjaar 2

Conclusie Het gemiddelde niveau van alle taalklassen is toegenomen t.o.v.
het gemiddelde niveau van het leerjaar van alle scholen.
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rapportage resultaten Intensieve taalklassen 2011|2012

A

15

F Groei in niveaus op de taken van de TAK
	
Per taak wordt in de volgende grafieken de niveauverdeling
getoond, aan de start en aan het eind van de intensieve taalklas. Zo
wordt zichtbaar waar de winst geboekt wordt door de investeringen in de ITK.
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17,6
30,2

20,6
15,8
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17,4
6,3

11,1
1,6

11,1
0,0

geen ontwikkelingssprong

b

c

d

e

a

ontwikkelingssprong

80%

16,0

c

19,1

b

8,0

20%

9,5
19,2

Conclusie 80 % van de leerlingen heeft een ontwikkelingssprong gemaakt. De doelstelling is behaald.

22,2

D Ontwikkelingssprong
	Een ontwikkelingssprong wordt gemaakt als de leerling in vaardigheidsscore meer groeit dan de norm voor de groei tussen twee
toetsmomenten. In nevenstaande diagram wordt uitgegaan van de
toetsmomenten E1 en E2 van de TvK. Er wordt getoond welk percentage leerlingen een ontwikkelingssprong heeft gemaakt op de TvK. De
doelstelling is dat 75% van de ITK-leerlingen een ontwikkelingssprong
maakt.

Conclusie Afname E, toename vooral bij B en C

34,9

tekstbegrip

e

15,8

grafiek 4 groei ITK t.o.v. groep per school

19,0
20,6

passieve wordenschat

12,8

M2-E2

11,1
23,8

E1-M2

14,3
23,9

M1-E1

39,6

I

-15

17,5

Conclusie De grootste vooruitgang in de ITK wordt gerealiseerd in de
eerste helft van het leerjaar. In het tweede halfjaar groeien de resultaten van de leerlingen minder t.o.v. de resultaten van het leerjaar.Welke
factoren hierbij een rol spelen, is nog niet onderzocht. Dit gaan we in de
eerste helft van schooljaar 2012-2013 in het team ITK bespreken.
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14,4

C Vaardigheidgroei intensieve taalklas t.o.v. groep
	In de nevenstaande staafdiagram is per periode en per school de
gemiddelde groei aangegeven van de intensieve taalklas afgezet
tegen die van het leerjaar. Positieve groei geeft aan dat de leerlingen
van de intensieve taalklas in die periode meer gegroeid zijn dan alle
leerlingen uit dat leerjaar als geheel. Negatieve groei geeft aan dat de
intensieve taalklas minder gegroeid is dan de groep.

Conclusie Afname bij DE, toename vooral in C en A

49,2
72,9

vertelvaardigheid

Grafiek 5 ontwikkelingssprong

a

Conclusie afname CDE en toename vooral bij A.
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WO woordomschrijving
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d
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Conclusie afname DE, toename meest bij C

ZB1

b

c

d

8,0

24,9
9,5

33,4

21,7

7,5

31,8
a

26,8

zinsbegrip 1

Grafiek 6 groei intensieve taalklas

16,0

Conclusie De meeste groei vindt plaats bij de passieve woordenschat

woordomschrijving

14

8,0

E Groei intensieve taalklas
	Naast de TvK wordt in de ITK gebruik gemaakt van een aantal taken uit
de TAK. In onderstaande grafiek wordt de gemiddelde groei per taak
van de TAK getoond. Deze taken worden aan het begin en einde van
de taalklas afgenomen. Het verschil tussen het begin van de taalklas
ten opzichte van het einde van de taalklas wordt in de grafiek weergegeven. De resultaten worden uitgedrukt in ruwe scores (=aantal
goed). In tegenstelling tot de eerdere resultaten betreft het hier leerlingen uit leerjaar 1 en 2. De gegegevens van 71 van de 78 leerlingen
zijn in de resultaten meegenomen.

31,5
20,6

CITO TAK (Taaltoets Alle Kinderen)

e

Conclusie afname bij DE, grote toename te zien bij A

start
einde
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7 rapportage resultaten 		
Intensieve Taalklassen 		

2012|2013
In deze rapportage geven wij zicht op de resultaten van de Intensieve
Taalklassen (ITK). 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 Intensieve Taalklas van de TvK		
B	Vergelijking vaardigheidsniveau TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief de ITK-leerlingen) in
het verslag ‘groep’ genoemd.
C	Vergelijking vaardigheidsgroei TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief ITK-leerlingen).

D Ontwikkelingssprong TvK van de leerlingen van de taalklas. 		
E Groei op verschillende taken van de TAK				
F Groei in niveaus van de leerlingen uit de taalklas op de taken van de
TAK
We rapporteren over de leerlingen uit de Intensieve Taalklassen die in de
onderbouw zitten, en waarvan we over de volledige gegevens beschikken. Dit zijn betreffend schooljaar 96 leerlingen: 18 leerlingen in leerjaar
1 en 78 leerlingen in leerjaar 2.

M1

CITO TvK (Taal voor Kleuters)

19%

A. Niveauverdeling Intensieve Taalklas
	De TvK wordt afgenomen bij de leerlingen in leerjaar 1 en 2. We rapporteren hier voor de leerlingen van leerjaar 2. In de grafieken is voor
deze ITK-leerlingen de procentuele verdeling van niveau A t/m D en
niveau E aan het begin van de taalklas (meetmoment E1) en aan het
eind van taalklas is (meetmoment E2) te zien. De doelstelling aan het
eind van de taalklas is dat minimaal 80% van de ITK-leerlingen niveau
A t/m D behaalt.

Conclusie: Het gemiddelde niveau van alle ITK leerlingen uit leerjaar 2
is toegenomen t.o.v. het gemiddelde niveau van de ‘groep’. In het eerste
leerjaar zien we dat het verschil gelijk blijft. Dit is een positieve ontwikkeling. In beide jaren zou vanuit hun achterstand verwacht mogen worden
dat deze leerlingen zich langzamer zouden ontwikkelen. 		
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28%

81%

72%

E2

M2

15%

19%
81%

Conclusie: De doelstelling is behaald voor de leerlingen van leerjaar 2.
Het percentage E is afgenomen t.o.v. de start in de ITK (E1).
B. Niveau Intensieve Taalklas t.o.v. het leerjaar 		
In de lijngrafiek is het gemiddelde niveau in vaardigheidsscore aangegeven van de Intensieve Taalklas ten opzichte van alle leerlingen uit
hetzelfde leerjaar. Hierna ‘groep’ genoemd. Over het algemeen ligt het
gemiddelde niveau van de taalklas onder het gemiddelde niveau van
het leerjaar. De investering in de taalklassen moet er toe leiden dat het
niveau van de taalklas stijgt ten opzichte van het leerjaar. We rapporteren
hier over leerjaar 1 en over leerjaar 2.
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C Vaardigheidgroei Intensieve Taalklas t.o.v. groep
	
In de staafdiagram is per periode de gemiddelde groei aangegeven van de Intensieve Taalklas en van de ‘groep’. We rapporteren
hier zowel over de leerlingen van leerjaar 1 en van leerjaar 2.

leerjaar 1

F Groei in niveaus op de taken van de TAK				
Per taak wordt in de volgende grafieken de niveauverdeling getoond, aan
de start en aan het eind van de Intensieve Taalklas. Zo wordt zichtbaar
waar de winst geboekt wordt door de investeringen in de ITK.
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5

Conclusie: In de Taalklas is de absolute groei van de ITK leerlingen
uit het 2de leerjaar groter dan van de ‘groep’. Daarnaast zien we dat
de groei in de eerste helft van het tweede leerjaar het grootst is. Een
punt van aandacht is of het aanbod in de tweede helft van het tweede leerjaar van invloed is op de lagere groei in de tweede periode. Bij
de ITK leerjaar 1 zien we dat de groei vrijwel gelijk is aan de leerlingen
die niet deelnemen aan de ITK.
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D Ontwikkelingssprong			
	
Een ontwikkelingssprong wordt gemaakt als de leerling in vaardigheidsscore meer groeit dan de norm voor de groei tussen twee
toetsmomenten. Er wordt getoond welk percentage leerlingen
deze ontwikkelingssprong heeft gemaakt op de TvK. De doelstelling is dat 75% van de ITK-leerlingen een ontwikkelingssprong
maakt.
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Woordomschrijving
Conclusie A, B, C percentages nemen toe, D en E nemen af.
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A

CITO TAK (Taaltoets Alle Kinderen)			
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Vertelvaardigheid
Conclusie Forse toename te zien bij A percentage. C, D en E percentage
nemen af.

38%

0

Conclusie Bij de TAK kent elke taak een verschillend aantal items.
Hierdoor is een vergelijking in absolute toename niet mogelijk. Wel
zien we dat de leerlingen op alle onderdelen vooruit zijn gegaan.

Tekstbegrip
Conclusie C, D, E percentage neemt af en A en B percentage neemt toe.

M1-E1

Conclusie We zien dat we halverwege leerjaar 2 de doelstelling bereiken, maar dat dit eind leerjaar 2 weer terugloopt. Actiepunt wordt het
aanbod op basis van de analyse van de toets.

E Groei Intensieve Taalklas					
	Naast de TvK wordt in de ITK gebruik gemaakt van een aantal taken
uit de TAK. In onderstaande grafiek wordt de gemiddelde groei per
taak van de TAK getoond. Deze taken worden aan het begin en
einde van de taalklas afgenomen. Het verschil tussen het begin
van de taalklas ten opzichte van het einde van de taalklas wordt in
de grafiek weergegeven. De resultaten worden uitgedrukt in ruwe
scores (=aantal goed). In tegenstelling tot de eerdere resultatenworden hier de resultaten weergegeven van de leerlingen uit
leerjaar 1 en 2 gezamenlijk.

Passieve woordenschat
Conclusie D en E percentage neemt af, percentage A-C neemt toe.
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Conclusie A, B, C percentages nemen toe, D en E nemen af.
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7 rapportage resultaten
Intensieve Taalklassen

2013|2014
In deze rapportage geven wij zicht op de resultaten van de Intensieve
Taalklassen (ITK). 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 Intensieve Taalklas van de TvK
B	Vergelijking vaardigheidsniveau TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief de ITK-leerlingen)
in het verslag ‘groep’ genoemd
C Vergelijking vaardigheidsgroei TvK van de leerlingen uit de taalklas
met alle leerlingen uit hetzelfde leerjaar (inclusief ITK-leerlingen)

D	Ontwikkelingssprong TvK van de leerlingen van de taalklas
E Groei op verschillende taken van de TAK
F	
Groei in niveaus van de leerlingen uit de taalklas op de taken van de
TAK
We rapporteren over de leerlingen uit de Intensieve Taalklassen die
in de onderbouw zitten, en waarvan we over de volledige gegevens
beschikken. Dit zijn betreffend schooljaar 95 leerlingen: 19 leerlingen
in leerjaar 1 en 76 leerlingen in leerjaar 2.
M1

CITO TvK (Taal voor Kleuters)
A Niveauverdeling Intensieve Taalklas
	De TvK wordt afgenomen bij de leerlingen in leerjaar 1 en 2. We rapporteren hier voor de leerlingen van leerjaar 2. In de grafieken is voor
deze ITK-leerlingen de procentuele verdeling van niveau A t/m D en
niveau E aan het begin van de taalklas (meetmoment E1) en aan het
eind van taalklas is (meetmoment E2) te zien. De doelstelling aan het
eind van de taalklas is dat minimaal 80% van de ITK-leerlingen niveau
A t/m D behaalt.
		
Conclusie De doelstelling is behaald voor de leerlingen van leerjaar 2.
Het percentage E is met 30% afgenomen t.o.v. de start in de ITK (E1).		
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leerjaar 1

B Niveau Intensieve Taalklas t.o.v. het leerjaar
	In de lijngrafiek is het gemiddelde niveau in vaardigheidsscore aangegeven van de Intensieve Taalklas ten opzichte van alle leerlingen
uit hetzelfde leerjaar hierna ‘groep’ genoemd. Over het algemeen ligt
het gemiddelde niveau van de taalklas onder het gemiddelde niveau
van het leerjaar. De investering in de taalklassen moet er toe leiden
dat het niveau van de taalklas stijgt ten opzichte van het leerjaar. We
rapporteren hier over leerjaar 1 en over leerjaar 2.
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Conclusie In leerjaar 1 zien we dat het verschil groter wordt. Kinde40
ren ontwikkelen zich vooral in mondelinge taalvaardigheid. Dit wordt
20
zichtbaar gemaakt in onderdeel F. Het gemiddelde niveau van alle ITK
0
leerlingen uit leerjaar 2 is toegenomen t.o.v. het gemiddelde niveau van
de ‘groep’. 							
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C Vaardigheidsgroei Intensieve Taalklas t.o.v. groep
	In de staafdiagram is per periode de gemiddelde groei aangegeven
van de Intensieve Taalklas en van de ‘groep’. We rapporteren hier zowel
over de leerlingen van leerjaar 1 en van leerjaar 2.
Conclusie We zien dat in de eerste helft van het tweede leerjaar de groei
van de taalklas het grootst is, zelfs meer dan de groep.

leerjaar 1

F Groei in niveaus op de taken van de TAK
	Per taak wordt in de volgende grafieken de niveauverdeling
getoond, aan de start en aan het eind van de Intensieve
Taalklas. Zo wordt zichtbaar waar de winst geboekt wordt
door de investeringen in de ITK.
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Conclusie Percentage D en E neemt af, percentage A-C neemt
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D Ontwikkelingssprong
	Een ontwikkelingssprong wordt gemaakt als de leerling in vaardigheidsscore meer groeit dan de norm voor de groei tussen twee
toetsmomenten. Er wordt getoond welk percentage leerlingen deze
ontwikkelingssprong heeft gemaakt op de TvK. De doelstelling is dat
75% van de ITK-leerlingen een ontwikkelingssprong maakt.

20

M1-E1

0
38%

A

B

c

D

E

62%

40
E1-M2

E1-M2

20

M2-E2

0

Conclusie We zien dat we in dit schooljaar de doelstelling niet hebben
gehaald. Wel zien we dat we in de eerste helft van het tweede leerjaar de
doelstelling naderen.
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E Groei Intensieve Taalklas
	Naast de TvK wordt in de ITK gebruik gemaakt van een aantal taken uit
de TAK. In onderstaande grafiek wordt de gemiddelde groei per taak
van de TAK getoond. Deze taken worden aan het begin en einde van
de taalklas afgenomen. Het verschil tussen het begin van de taalklas
ten opzichte van het einde van de taalklas wordt in de grafiek weergegeven. De resultaten worden uitgedrukt in ruwe scores (=aantal
goed). In tegenstelling tot de eerdere resultaten worden hier de resultaten weergegeven van de leerlingen uit leerjaar 1 en 2 gezamenlijk.
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Conclusie Bij de TAK kent elke taak een verschillend aantal items.Hierdoor is een vergelijking in absolute toename niet mogelijk. We zien dat
de leerlingen op alle onderdelen vooruit zijn gegaan.
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8 aanvraag
Intensieve Taalklas
in de school

9 verslag entreegesprek
Intensieve Taalklas
In te vullen met ouder(s) of verzorger(s)

datum vandaag
school

naam
geboortedatum
jongen/meisje
bij gesprek aanwezig

ingevuld door

e-mailadres

intensieve Taalklas verbonden aan de groep(en)

vorig schooljaar in groep

totaal aantal verwachte leerlingen in de groep(en) per

schoolloopbaan

spelontwikkeling
aantal leerlingen dat op grond van toetsgegevens en/of observaties in aanmerking komt voor de Intensieve Taalklas
naam en leeftijd in jaar en maanden per

taalontwikkeling

omschrijving Intensieve Taalklas binnen en/of buiten de groep

wat zijn de sterke kanten van uw kind

benoem de meerwaarde van de taalklas voor de school
ouders en school:
wat vindt u, als ouder, in de Intensieve Taalklas belangrijk voor uw kind? Wat wilt u dat uw kind leert?

hoe wordt gezorgd voor een gezamenlijke aanpak

welke ruimte is eventueel beschikbaar

wat verwacht de school van u als ouder in de ITK?

werkt u of gaat u naar school?

Voor

opsturen naar info@intensievetaalklassen-apeldoorn.nl

wanneer werkt u of gaat u naar school?
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10 groepsplan Intensieve Taalklas
School
groep
Ontwikkelingsgebied Taalontwikkeling
Groepsplan Intensieve Taalklas
Schooljaar
Interventieperiode
Ingevuld door
groep

doelen

interventies

organisatie

materiaal

evaluatie

hoe organiseer ik het?
Wie, waar, wanneer

welke materialen
leerstof, middelen
zet ik in?

hoe en wanneer
bepaal ik of de
gestelde doelen
bereikt zijn?

onderwijsbehoeften van deze groep

stimulerende en belemmerde factoren van deze groep

namen met toevoeging

wat wil ik in deze periode

hoe geef ik instructie en

in welke groep dit kind

bereiken?

begeleiding?

valt in de reguliere groep

beschrijf vaardigheids-

Wat en hoe

(Basis, Intensief, Plus)

doelen en tussendoelen

					
uit de leerlijn (SMART
beschrijven)

Tussenevaluatie met de leerkracht op
Moet het groepsplan bijgesteld worden? Volg cyclus waarnemen, begrijpen, plannen en realiseren

waarnemen

groepsbezoek op
Wat heb je nodig om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoefte van de leerlingen?

6 uitvoeren groepsplan

leerlingen

1 groepsoverzicht evalueren
2 signaleren leerlingen die
extra begeleiding nodig
hebben

plannen

rac

begrijpen

rlk

rs
de

4 clusteren
leerlingen
met vergelijkbare
onderwijsbehoeften
5 opstellen
groepsplan

lee

ou

ht

realiseren

3 benoemen
onderwijsbehoeften

Eindevaluatie met de leerkracht op
Analyse vindt plaats op basis van observaties, toetsen en gesprekken.
In hoeverre is tegemoet gekomen aan de OB?
In hoeverre zijn de activiteiten afgerond?
In hoeverre zijn de geformuleerde doelen gerealiseerd?
Wat betekent dit voor het nieuw te vormen plan?
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11	groepsonderwijsbehoeften
in de Intensieve Taalklas
Onderwijsbehoefte (OB) = Wat heeft een leerling nodig om een bepaald doel te bereiken?
OB biedt aanknopingspunten voor het handelen van de leerkracht, omgang tussen groepsgenoten
of inrichten van de leeromgeving.
In de Intensieve Taalklas hebben we onderwijsbehoeften voor de hele groep opgesteld. Op de groepskaart of het
groepsoverzicht staan de individuele onderwijsbehoeften per kind.
Wat hebben leerlingen van de ITK nodig, om hun doel te bereiken?

pedagogisch
De relatie met de leraar
Deze leerlingen hebben een leraar nodig die
 vertrouwen geeft
 interesse in hem/haar toont
 sensitief en responsief is
 vriendelijk en beslist is
 doet wat zij zegt (betrouwbaar is)
 complimenteert
 ruimte biedt voor eigen initiatief en keuze en daarbinnen eigen initiatieven beloont
 de inzet/inspanning benadrukt
 succeservaringen benadrukt
 aangeeft welk gedrag wel en niet kan in sociale situaties
 routines ontwikkelt en er gebruik van maakt
 duidelijke regels aanleert en hanteert
 feedback geeft die consequent is en direct op het gewenste gedrag volgt
 je om hulp kunt vragen, maar die zelf het kind ook om hulp vraagt
Omgaan met zichzelf
Deze leerlingen hebben
 behoefte aan veiligheid
 behoefte aan vertrouwen in zichzelf
 behoefte aan zelfstandigheid
 behoefte om zich bekwaam/zeker te voelen in uiteenlopende situaties
 behoefte om verantwoordelijkheid te mogen dragen
 behoefte aan contact, relatie (ik hoor erbij)
 behoefte om eigen keuzes te mogen maken
 behoefte om te mogen uitproberen
 behoefte om fouten te mogen maken
 behoefte aan complimenten en waardering
 gelegenheid (en ondersteuning) nodig om teleurstelling te verwerken
 gelegenheid nodig om fysieke ruimtes te mogen verkennen
 voldoende beweging nodig
en behoefte aan een leerkracht die hen in situaties brengt waarin zij dit kunnen ontwikkelen
Omgaan met andere leerlingen, deze leerlingen hebben groepsgenoten nodig
 met wie hij/zij samen kan spelen
 waar hij/zij zich prettig bij voelt
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 die aardig tegen hem/haar doen
 waar hij/zij ook eens nee tegen kan zeggen als hij/zij ergens geen zin in heeft
 die accepteren dat hij/zij anders reageert in bepaalde situaties
 waar hij/zij zich aan kan optrekken, of die juist zich aan hem/haar kunnen optrekken
 waar hij samen mee kan leren hoe om te gaan met onenigheden/conflicten
en behoefte aan een leerkracht die hen in situaties brengt waarin zij dit kunnen ontwikkelen
Ouders nodig die
 betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind
 op school komen en meespelen in de groep
 thuis voorlezen
 thuis spelletjes doen met hun kind
 thuis in gesprek gaan met hun kind

didactisch
Een leraar nodig die
 situaties creëert waarin de sterke kanten van een leerling naar voren kunnen komen
 de dag en de activiteiten structureert
 zowel gebruik maakt van herhaling als van variatie
 varieert tussen vrij spel en gerichte (al dan niet begeleide) activiteiten
 gericht observeert en haar handelen/interventies afstemt op haar observaties
 open vragen stelt
 vrije situaties voor-structureert
 overgangen tussen activiteiten structureert
 leer- en gedragssituaties structureert
 varieert met leidend of volgend zijn
Een leeromgeving nodig die
 aansluit bij de (verschillende) ontwikkelingsfasen van het jonge kind
 heel divers is (rijk)
 uitdagend is
 telkens tot nieuwe ontdekkingen uitlokt
 waarin zowel zelfstandig als onder begeleiding van een leerkracht gespeeld/gewerkt kan worden
Opdrachten nodig die
 duidelijk zijn
 inspireren om te herhalen of te oefenen (en gevoel van competentie ontwikkelen)
 inspireren om op ontdekking te gaan, zo veel mogelijk in de zone van naaste ontwikkeling liggend
 adaptief zijn, bijv.:
net op, net onder of net boven het niveau liggend;
al dan niet opgedeeld in kleinere deelactiviteiten;
waarbij zo nodig denkhandelingen concreet ondersteund zijn;
Een instructie nodig die
 aansluit bij de interesse van het kind
 rekening houdt met sterk ontwikkelde kanten van het kind (auditief, visueel)
	zo veel mogelijk gebruik maakt van het directe instructiemodel, waarbij de leerkracht voordoet en hardop denkt, en die kort en krachtig is
	die adaptief stimuleert tot het kunnen meedoen (samen doen met de leerkracht en medeleerlingen, trainen van basisvaardigheden,
stimuleren tot bedenken van eigen voorbeelden, het kind uitnodigen vragen te stellen en zijn oplossing in eigen woorden te vertellen)
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12 cyclisch werken

13 groepsplan taalhulp
Plan van aanpak
Leerlingen
Groep
Leerkracht
Periode
Startdatum
Evaluatie op
Met

basisschool

convergente
differentiatie

taal en rekendoelen groep 1 en 2

SLO Rekendoelen
SLO Taaldoelen
Uitwerking
leerlijnen CED

algemene gegevens over de begeleiding
dag

begeleiding door

frequentie per week en duur per sessie

werkvorm: individueel - duo - groepje* van

leerlingen

ma
di
wo
do
vr
* omcirkelen wat van toepassing is.

groepskaart met
l Toetsen en analyses
l Stim. en belem. fact.
l Onderwijsbehoeften

doelen groepsplan
gedifferentieerd en planmatig

Observatiesysteem
TvK, RvK vier afnames
ITK: TAK

Evaluatie in januari en juni

beginsituatie (huidige niveau aan de hand van toets en observatiegegevens)
toets en versie
afnamedatum
zie bijgevoegd groepsoverzicht
		
		
		
einddoel(en) van de geplande reeks van

themaplanning van
activiteiten met
hieraan gekoppeld
de doelen die je wilt
bereiken

themadoelen

sessies

8 thema’s per jaar

plan van aanpak per interventiemoment
datum
doel
werkwijze en materialen
				

Evaluatie na ieder thema

evaluatie

volgende keer letten op

				
leiding/begeleiding
van de leerkracht
en keuzevrijheid
van kinderen

week/dagplanning

Welke activiteiten gekoppeld aan je thema, met wie?

Tussentijdse evaluatie binnen
themaperiode
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Overzicht leerlingen
Plusgroep
Basisgroep
Intensieve groep
Wie doet op welke dag
een activiteit in een
kleine groep

				
				
Aandachtspunten tijdens groepsactiviteiten
Activiteiten thuis (afspraken)
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14 Kindplan taalhulp
naam
datum
aanwezig

nu kan ik al

straks wil ik

om dat te bereiken

de juf/meester

mijn ouders

materialen, oefeningen,

weten/kunnen

ga ik

helpt me door

helpen me door

andere kinderen die
me helpen

evaluatie op
aanwezig
afspraken

Bron: Pameijer, Van Beukering & De Lange (2009).
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