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1. Algemene informatie Taalklas
Taalklas Barneveld is een gezamenlijk initiatief van bijna alle schoolbesturen die participeren binnen
de gemeente Barneveld. De Taalklas wordt het structureel gefinancierd door de gemeente en de
schoolbesturen.
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.
Het schooljaar 2019-2020 was in een meerdere opzichten een bijzonder schooljaar. De vaste
leerkracht was gedurende het schooljaar wegens ziekte afwezig. De kinderen van Taalklas 1
hebben het schooljaar van dezelfde vervangster onderwijs gekregen.
Aan Taalklas 2 hebben vier verschillende vervangers lesgegeven. Taalklas 2 is twee keer een
langere periode gesloten geweest. Van 4 oktober 2019 tot november 2019 en vanaf kerstvakantie
tot 6 februari 2020 was er geen vervanging beschikbaar. Vanaf februari is de vervanging gelukkig
structureel gerealiseerd.
In maart 2020 brak een bijzondere periode aan. De scholen gingen vanwege de coronacrisis dicht.
Onderwijs op afstand geven werd de norm. De leerkrachten van de taalklas hebben met hulp van
de moederscholen gezorgd, dat de kinderen die thuis geen device hadden, een device kregen om
schoolwerk te kunnen doen. Via onlineprogramma’s als Logo3000, Muiswerk en Horen Zien
Schrijven, konden alle kinderen thuis werken en leren. De leerkrachten hadden wekelijks via
beeldbellen contact met zowel de kinderen als de ouders. Daarnaast was er contact met de
moederscholen om de onderwijsprogramma’s goed op elkaar af te stemmen.
Op 11 mei 2020 is de Taalklas weer volledig open gegaan. Omdat de groepen klein zijn, konden
alle kinderen naar de Taalklas komen en onderwijs krijgen.
Op de vernieuwde site van de Taalklas www.taalklas-barneveld.nl is informatie te vinden over de
werkwijze van de Taalklas.

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.
 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.
 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.

3. Werkgroep Taalklas
De 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), mevrouw L. Keijzer (gemeente Barneveld), mevrouw B. Nederlof
(directeur OBS De Lijster) en mevrouw N. Aydin (taalklascoördinator en groepsleerkracht Taalklas 1
en 2).
In deze periode is de werkgroep 3x keer bij elkaar geweest. Vanwege corona is één bijeenkomst
komen te vervallen. De toelatingscommissie is vaker bij elkaar gekomen om te overleggen of een
kind geplaatst kon worden.
Voor elke vergadering krijgen de leden van Werkgroep Taalklas het actuele leerlingaantal overzicht
van de twee Taalklassen. De leerlingen die in de nabije toekomst gaan starten of stoppen zijn in dit
overzicht ook opgenomen.
Omdat veel informatie over de Taalklas op verschillende plaatsen te vinden was, is een nieuw
document over de werkwijze in de Taalklas gemaakt. De directeur van OBS de Lijster heeft dit
document in samenwerking met de adjunct van de Prins Willem Alexanderschool samengesteld.
Dit document staat nu op de website en is naar alle samenwerkende moederscholen verstuurd.

4. Aanmeldingen
In het schooljaar 2019-2020 zijn 17 nieuwe kinderen aangemeld door 4 scholen.
Vanwege de coronacrisis is de periode voor deelname aan de taalklas met een periode van drie
maanden verlengd. In samenspraak met de moederscholen is bepaald welke kinderen hiervoor in
aanmerking komen. Twee kinderen maken van deze verlenging gebruik en drie kinderen zijn na een
jaar uitgestroomd.
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
KWS Voorthuizen
CSBO De Vogelhorst
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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 wordt de Taalklas bezocht door kinderen uit
verschillende continenten en landen. In schooljaar 2019-2020 kwamen de meeste kinderen uit Syrië
en Eritrea.
Eén leerling werd via de moederschool door Trauma Company begeleid.

6. Toetsing en voortgang
Gedurende het schooljaar zijn de kinderen getoetst op de passieve woordenschat en de actieve
woordenschat. Aan het eind van ieder thema hebben de kinderen een toets gemaakt van
Logo3000.
Naast het afnemen van deze toetsen is het gebruikelijk dat de kinderen twee keer gezien worden
door de logopedist. Echter, aan het begin van het schooljaar 2019-2020 was er geen logopedist
beschikbaar voor de Taalklas.
Dit betekent dat het afgelopen schooljaar veel kinderen niet gezien zijn door de logopedist.
Sinds februari is er vanuit de GGD een logopedist beschikbaar. De kinderen die het programma
afgerond hebben, zouden op de moederschool getoetst worden.
Vanwege corona is dit niet gebeurd.
Juni j.l. heeft de logopedist een begin gemaakt met toetsen. De kinderen uit Taalklas 1, die het
programma voor de zomervakantie af zouden ronden, zijn door haar gezien.
De volgende toetsen zijn afgenomen:
-Peabody Picture Vocabulary III-NL: test passieve woordenschat
-Schlichting Test voor taalproductie: test voor actieve woordenschat en zinsontwikkeling.
-CELF-4-NL (deze toets is genormeerd voor kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar)
Belangrijk om te weten is dat de afgenomen toetsen zijn gestandaardiseerd en genormeerd voor
kinderen met Nederlands als moedertaal. Met het interpreteren van de toets resultaten is rekening
gehouden met de achtergrond van de kinderen op het gebied van taal. Door het afnemen van deze
toetsen is een eindniveau bepaald. Daarnaast heeft de logopedist adviezen en tips gegeven aan de
leerkracht van de Taalklas en de leerkrachten van de moederscholen.
De kinderen van Taalklas 2 zijn vanwege corona en de verschillende invallers niet gezien door de
logopedist.
Vooruitgang is niet altijd in cijfers te tonen. Gedurende het schooljaar krijgen kinderen meer
zelfvertrouwen, ze voelen zich op hun gemak en zijn blij. Dit is niet in cijfers uit te drukken, maar
draagt wel bij aan de ontwikkeling van het kind.

Deze ontwikkeling wordt opgenomen in de voortgangsrapportage die om de 12 weken naar de
leerkrachten van de moederscholen wordt gestuurd. Naast de algemene indruk en het welbevinden
van het kind worden de volgende onderdelen opgenomen: woordenschat, motivatie, samenwerking
en planning/advies.
Door dit verslag krijgen de betreffende leerkrachten 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
De moederscholen kunnen gebruik van materialen en achtergrondinformatie uit de Taalklas-otheek. Het overzicht van de aanwezige materialen is op de website te vinden.

8. Contacten Taalklas/bevordering deskundigheid leerkracht
Omdat de Taalklas door verschillende invallers is gedraaid, hebben de contacten zich beperkt tot de
moederscholen.
Voor deskundigheidsbevordering is gebruik gemaakt van contacten met de NT2 specialist van de
Prins Willem Alexanderschool, de directeur en intern begeleider van de OBS de Lijster.

9. De Taalklas als stageplek
In het schooljaar 2019-2020 heeft 1 leerling van de Meerwaarde stagegelopen.

10.

Taalprogramma’s

Er zijn geen nieuwe programma’s aangeschaft.
De licentie van het programma Muiswerk is verlengd. Met dit programma kunnen kinderen op hun
eigen niveau met taal werken. Het programma is sterk gepersonaliseerd. De kinderen maken
vooraf een instaptoets. Aan de hand van deze toets wordt een persoonlijk oefenprogramma
klaargezet voor de kinderen. De kinderen kunnen met dit programma zowel in de Taalklas, als
thuis als op de moederschool werken.
De kinderen van Taalklas 2 werken ook met het programma Horen, Zien en Schrijven. De Taalklas
werkt nauw samen met OBS de Lijster en de Prins Willem Alexanderschool. Met deze
gebruikersnamen en wachtwoorden kunnen de kinderen van Taalklas 2 overal inloggen en oefenen.
Namens Taalklas Barneveld,
Nettie Vinke
Vervangster Nurcan Aydin

