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1. Algemene informatie Taalklas
Taalklas Barneveld is een gezamenlijk initiatief van bijna alle schoolbesturen die participeren binnen
de gemeente Barneveld en de gemeente Barneveld, en wordt structureel gefinancierd door de
gemeente en de schoolbesturen.
Dit is inmiddels de 8e verantwoording over de periode september 2018 tot en met juli 2019. Stichting
Eem-Vallei Educatief fungeert namens bovengenoemde besturen en de gemeente als werkgever
voor de leerkracht en als kassierschool. Taalklassen 1 en 2 zijn gevestigd in een lokaal van OBS de
Lijster.
Op de site van de Taalklas www.taalklas-barneveld.nl is informatie over de Taalklassen te vinden,
evenals een actuele flyer met informatie over de Taalklassen. Ook zijn er interessante downloads
met meer algemene informatie over het onderwijs aan NT2-leerlingen te vinden.

2. Criteria voor plaatsing
Wie komen in aanmerking voor plaatsing in de taalklas?
 Nieuwkomers, dat wil zeggen kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar die korter dan één
jaar in Nederland verblijven, die woonachtig zijn in de gemeente Barneveld en die geen of weinig
kennis van de Nederlandse taal hebben.
o Voor leerlingen in de groepen 3, 7 en 8 geldt dat de plaatsing vrijwillig is. Voor leerlingen
in de groepen 4 t/m 6 geldt een verplichting.
o Als er voldoende ruimte is kunnen ook leerlingen van 4 en 5 jaar aangemeld worden.
 Als er voldoende ruimte is kunnen ook leerlingen van groep 1, 2 en 3 die langer dan één jaar in
Nederland verblijven maar nog onvoldoende Nederlands spreken aangemeld worden.
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3. Werkgroep Taalklas
Werkgroep Taalklas bestaat uit 6 personen, te weten mevrouw K. Peters (voorzitter college
van bestuur Eem-Vallei-Educatief), de heer K. Marcelis (directeur RK Antoniusschool),
mevrouw M. van Heusden (SBO de Vogelhorst), de heer K. Veldman (gemeente Barneveld),
mevrouw B. Nederlof (directeur OBS De Lijster) en mevrouw N. Aydin (taalklascoördinator en
groepsleerkracht Taalklas 1 en 2). De heer Veldman heeft met ingang van 1 april 2019 een
andere functie binnen de gemeente in een ander domein: jeugdzorg. Er is inmiddels een
vervangster voor hem gevonden, mevrouw B. Kok.
In deze periode heeft de werkgroep 3 keer vergaderd. Er is ook een Commissie van Toelating of
Afwijzing van de Taalklas. Deze commissie is vaker bij elkaar gekomen om te overleggen en te
oordelen over de aanmeldingen. Aan het eind van elke maand krijgen de leden van Werkgroep
Taalklas het actuele leerlingaantaloverzicht van de twee Taalklassen, zodat per direct actuele
informatie beschikbaar is over het aantal leerlingen. De leerlingen die in de nabije toekomst gaan
starten of stoppen zijn in dit overzicht ook opgenomen. Vluchtelingenwerk levert de informatie aan,
over de kinderen die in beeld zijn.
De Werkgroep heeft een ‘Beschrijving Taalklas’ ontwikkeld waarin de gang van zaken van de Taalklas
beschreven is. Deze is te downloaden via de site van de Taalklas. De Werkgroep waakt ervoor dat
deze beschrijving actueel blijft.

4. Aanmeldingen van scholen
Tot eind vorig schooljaar (2017/2018) waren in totaal 140 aanmeldingen binnengekomen. Dit jaar
zijn 28 kinderen aangemeld door 6 scholen, wat uitkomt op een totaal van 168 leerlingen tot nu toe.
De bezetting bij de start van dit schooljaar 2018/2019 was in totaal 17 kinderen, verdeeld over 2
klassen. Tot op heden hebben 18 scholen met verschillende denominaties gebruik gemaakt van de
Taalklassen.
In deze periode zijn in totaal 28 kinderen daadwerkelijk gestart, 9 kinderen gestopt en 14 kinderen
hebben het programma afgerond. De kinderen die gestopt zijn, hebben dat om verschillende
redenen gedaan. Te denken valt aan bijvoorbeeld verhuizing (remigratie) of overgaan naar het
voortgezet onderwijs.
Het leerlingenoverzicht van de beide Taalklassen voor het schooljaar 2019/2020 bevat 24 kinderen.
Contactscholen

OBS De Lijster
OBS Plantijn
Sportbasisschool Zandberg
PCBS De Fontein
PCBS Dr V.d.Bergh
KBS Kootwijkerbroek
PCBS Prins Willem Alexander
Daltonschool Lange Voren
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5. Informatie leerlingen
De twee Taalklassen hebben kinderen van groep 1 tot en met 8 en de leeftijden variëren van 4 tot en
met 13 jaar. Vanaf het begin tot op heden is de Taalklas bezocht door kinderen uit allerlei
continenten en landen. Voorbeelden zijn:
- Oost-Europa (Polen, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Griekenland)
- Midden-Oosten (Turkije, Irak, Iran, Afghanistan, Syrië, Jordanië, Libanon)
- Afrika (Nigeria, Libië, Rwanda, Kenia, Soedan, Ethiopië, Eritrea en Zuid-Afrika)
- Azië (Armenië en Rusland)
- Zuid-Oost Azië (Thailand)
- Zuid-Amerika (Brazilië)
- Caribisch Gebied (Cuba)

6. Toetsing voortgang
De kinderen zijn ook dit jaar getoetst op Passieve- en Actieve woordenschat en Zinnen formuleren.
De toetsing wordt uitgevoerd door een logopediste van SBO de Vogelhorst. De afgenomen toetsen
zijn: Peabody Picture Vocabulary III-NL , test passieve woordenschat
Schlichting Test voor Taalproductie
* Woordontwikkeling , test actieve woordenschat
* Zinsontwikkeling. De Schlichting Test voor Taalproductie is genormeerd voor kinderen met een
leeftijd tot 6;3 jaar
CELF-4-NL (deze toets is genormeerd voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar)
*Zinnen formuleren, test de zinsontwikkeling
*Actieve woordenschat
Door het afnemen van deze toetsen is het instap- en eindniveau bepaald. De afgenomen toetsen zijn
gestandaardiseerd en genormeerd voor kinderen met Nederlands als moedertaal. Met het
interpreteren van de toetsresultaten is rekening gehouden met de achtergrond van de kinderen op
het gebied van taal. Het is de bedoeling dat deze toetsonderdelen elke 6 maanden opnieuw
afgenomen gaan worden om vast te stellen of er vooruitgang geboekt is.
Alle kinderen krijgen pas na 4 à 5 maanden een instaptoets omdat zij meestal niet toetsbaar zijn; zij
worden dus in de meeste gevallen 2 keer getoetst.
In het schooljaar 2018/2019 zijn 14 kinderen uitgestroomd en hebben een Taalklasdiploma gekregen.
Tien kinderen hebben voor alle onderdelen, zowel Passieve- en Actieve Woordenschat als Zinnen
Formuleren vooruitgang geboekt. De vooruitgang voor het ene kind kan op bepaalde onderdelen wat
meer zijn dan bij een ander kind. De andere 4 kinderen zijn op de onderdelen Passieve- en Actieve
woordenschat vooruitgegaan. Het onderdeel Zinnen Formuleren zijn bij deze 4 kinderen gelijk
gebleven. Al met al mag geconcludeerd worden, dat alle kinderen die uitgestroomd zijn,
aantoonbaar vooruitgegaan zijn.
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Vooruitgang is niet altijd in cijfers te tonen. De logopediste rapporteert regelmatig dat de kinderen
vorderingen maken, bijvoorbeeld in het spontane spreken. Tijdens de 2de test ziet ze dat de kinderen
meer praten, blij zijn en meer zelfvertrouwen hebben wat niet in cijfers uit te drukken is.
Om de 12 weken gaat er een voortgangsrapportage van de kinderen naar de betreffende
leerkrachten. Dit is een verslag waarin de volgende onderdelen zijn opgenomen: algemene indruk,
woordenschat, motivatie, samenwerking en planning/advies. Door dit verslag krijgen de betreffende
leerkrachten goed inzicht in het functioneren van het kind in de Taalklas. Ook is de
voortgangsrapportage een goed middel om de lijnen met de betreffende leerkrachten kort te
houden. Als een leerling de Taalklas verlaat, wordt een eindrapportage verzonden naar de
betreffende school/leerkracht.

7. Taalklas-o-theek
Evenals voorgaande jaren is er gebruik gemaakt van de Taalklas-o-theek. De materialen en
achtergrondinformatie zijn dit jaar uitgebreid en zoals beloofd in de vorige verantwoording, is het
overzicht van de te lenen materialen op de website geüpdatet. Er zijn meerdere scholen die
ondersteuning/coaching hebben gekregen van de groepsleerkracht van de Taalklas. Het
aanmeldformulier is in een nieuw jasje gestoken. Met een paar extra vragen, is het uitgebreider
geworden.
Zo heeft de Taalklas een smartphone om belangrijke zaken te melden, bijvoorbeeld de afwezigheid
van de leerkracht. De communicatie met de ouders verloopt via 2 Whatsappgroepen: één voor
Taalklas 1 (jongste kinderen op maandag en dinsdag) en één voor Taalklas 2 (oudste kinderen op
donderdag en vrijdag).
Het is van belang dat ouders hun schriftelijke toestemming moeten geven om informatie en foto's te
mogen delen met de andere ouders. Alle directeuren van de betrokken scholen zijn middels een mail
op de hoogte gebracht van het nieuwe aanmeldformulier.
Het nieuwe formulier is via de site van de Taalklas te downloaden, www.taalklas-barneveld.nl

8. Ondersteuning leerkrachten/workshop nieuwkomers
Tijdens een studiedag van Eem-Vallei-Educatief die plaatsvond op 14 november 2018, heeft de
leerkracht van de Taalklassen een aantal workshops over nieuwkomers gegeven. Dit is positief
ontvangen.
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9. Contacten Taalklas/bevordering deskundigheid leerkracht
Hieronder volgt een lijst van contacten van de Taalklas.
- OBS de Lijster
- Bijna alle basisscholen in Barneveld en omgeving.
- Het Samenwerkingsverband, op de site van het Samenwerkingscontact is een linkje dat
naar de Taalklas verwijst.
- Auris
- Internationale Schakelklas, ISK Barneveld
- Lowan, zowel landelijk als regionaal
- Andere Taalklassen, verspreid over Nederland
- Vluchtelingenwerk, levert actuele informatie van kinderen die nog (misschien) naar
Nederland gaan komen.
- MBO Amersfoort
- Johannes Fontanus College
- Meerwaarde
- Centrum voor Jeugd en Gezin
- Traumacompagny
- Stichting Jonge Helden
- Etc....
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Zoals elk jaar heeft de groepsleerkracht 1 landelijke studiedag en 4 regionale studiedagen
van Lowan bezocht. Dit zijn studiedagen voor alle betrokkenen van het eerste
opvangonderwijs. Lowan ondersteunt de scholen die het eerste opvangonderwijs verzorgen
aan nieuwkomers. Scholen in zowel het primair- als voortgezet onderwijs. Ook gemeenten,
samenwerkingsverbanden, onderwijsondersteunende organisaties evenals lesontwikkelaars
en uitgeverijen kunnen een beroep op Lowan doen.
Een cursus Handelingsgericht werken via het Samenwerkingsverband ‘Gesprekken met
ouders’ is ook gevolgd door de leerkracht.
Dit schooljaar hebben verschillende leerkrachten, directeuren en ib’ers van scholen, waarvan
er geen kinderen zijn aangemeld, de Taalklas bezocht, gebeld of gemaild voor meer
informatie of voor ondersteuning. Een paar leerkrachten van een basisschool in Barneveld
bezoeken regelmatig de Taalklas om hun entree te maken in het nieuwkomersonderwijs.
Regelmatig komen er verzoeken binnen van studenten, leerkrachten voor informatie of een
bezoek aan de Taalklassen. Uiteraard wordt hieraan gehoor gegeven en met de agenda’s
erbij is een bezoek zo gepland.

10.De Taalklas als stageplek
In het schooljaar 2018/2019 hebben 3 leerlingen van de Meerwaarde en Johannes Fontanus College
stagegelopen bij de Taalklas.
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11. Informatiedag

Op woensdag 26 september 2018 heeft OBS de Lijster het schooljaar feestelijk geopend. De Taalklas
heeft zich daarbij aangesloten, evenals vorig jaar. Ook dit jaar zijn er meerdere ouders van
verschillende scholen gekomen om de Taalklas te bezichtigen. De kinderen hebben verteld waar ze
zoal mee bezig zijn en hebben zich uitgeleefd op het digibord met Logo 3000 spelletjes. Met een
hapje en een drankje was deze avond zeker wel geslaagd te noemen.

12.Aanschaf Taalprogramma’s Muiswerk
De Taalklas heeft de digitale licentie van het taalprogramma Muiswerk aangeschaft.
Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s, die leerkrachten in het
primair onderwijs helpen om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren.
Ze zoeken uit wat de leerling al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft.
Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met
duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal. De kinderen
kunnen overal oefenen, zowel thuis als in hun eigen school. De betreffende leerkrachten krijgen de
gebruikersnamen en de wachtwoorden toegestuurd in de rapportages van het kind waar ze les aan
geven.
Met het programma Horen, Zien en Schrijven werkt de Taalklas nauw samen met OBS de Lijster. Ook
met deze gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen de kinderen overal inloggen en oefenen.

13.Project Nieuwe Helden
Evenals vorig jaar heeft Taalklas Barneveld meegedaan aan het project Nieuwe Helden. Samen met
OBS de Lijster hebben in totaal 8 kinderen deelgenomen aan dit project. De verslagen van de
bijeenkomsten zijn naar de betreffende scholen/leerkrachten verstuurd. In de bijlage is meer
hierover te lezen.
Namens Taalklas Barneveld,
Nurcan Aydin
Taalklascoördinator en groepsleerkracht Taalklas Barneveld
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14.Bijlage

NIEUWE HELDENPROGRAMMA

Ten behoeve van vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus
Aanleiding
Bij Stichting Jonge Helden kwam in het voorjaar van 2016 een aanvraag binnen voor het opzetten en
begeleiden van een lotgenotenprogramma voor vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus.
Vluchtelingenkinderen dragen vaak veel ballast en zorgen met zich mee. Hun functioneren op school
voor wat betreft het schoolse leren én hun sociale emotionele welzijn worden daardoor sterk
beïnvloed. Kinderen hebben de neiging niet met elkaar over hun ervaringen en zorgen te praten.
Leerkrachten en directie hebben niet de expertise en tijd om dit met hen te doen.
We hebben als Stichting besloten een lotgenotenprogramma te ontwikkelen met de naam:
NIEUWE HELDENPROGRAMMA.
Doelstelling: Het Jonge Helden NIEUWE HELDENPROGRAMMA heeft tot doel:
Voorkomen: Zoveel mogelijk voorkomen van problemen als gevolg van het onvoldoende
verwerken van ingrijpende gebeurtenissen.
Aanpassen: Het leren omgaan met de veranderde situatie, het leven in een nieuw land.
Signaleren: Kinderen die met zware problematiek blijken te kampen (bijv trauma) worden
opgemerkt en kunnen vanuit het programma verwezen worden naar de jeugd GGZ.
Informeren: Ouders en school (meer) kennis van de mogelijke effecten van de
gebeurtenissen op de kinderen geven.
Doelgroep: Vluchtelingenkinderen met een verblijfsstatus van 8 tot en met 13 jaar en hun ouders.
Aanpak: Het Jonge Helden NIEUWE HELDENPROGRAMMA is een spel- en praatgroep met 7 tot 9
deelnemers. Het programma bestaat voor de kinderen uit een kennismaking en zes bijeenkomsten
waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten)
gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op het eigen leven, hulp in de omgeving
activeren en het delen van herinneringen, gevoelens en dromen.
Voor ouders is er een kennismakings/informatiebijeenkomst en een individueel eindgesprek.
Het NIEUWE HELDENPROGRAMMA wordt begeleid door ervaren rouwcoaches van Stichting Jonge
Helden.
Resultaat Pilotprogramma: Kinderen die hebben deelgenomen aan het pilotprogramma
waarderen het programma met een 9,8 (!). Zij ervaren na het programma dat zij zich minder boos,
verdrietig, bang en somber voelen. Ze voelen zich rustiger, vrolijker en opener. Ze ervaren meer
contact te hebben met gezinsleden, leeftijdgenoten en hun leerkracht. Daarnaast denken ze onder
meer positiever over zichzelf en hun leven. Ouders van de deelnemers ervaren vergelijkbare
veranderingen in het voelen, denken en gedrag van hun kinderen.
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