De deeltijdschakelklassen in Enschede
‘De doelstelling van deeltijdschakelklassen: te voorkomen dat talent verspild wordt doordat
leerlingen alleen vanwege een taalachterstand niet het vervolgonderwijs kunnen volgen dat
aansluit op hun mogelijkheden’.
In een tijd waarin het ontwikkelen van individuele talenten van kinderen voorop staat,
vormen de deeltijdschakelklassen in Enschede een belangrijke aanvulling in het onderwijs
aan de leerling die het Nederlands als tweede taal heeft.
Deze mooie taak is weggelegd voor ons als deeltijdschakelklassenteam in Enschede. In de
afgelopen jaren hebben wij de opleiding tot NT2-specialist in de basisschool gevolgd. De
opleiding heeft ons de tools gegeven om onderwijs op maat te geven, gebaseerd op de
doelen van de SLO voor zowel taal als rekenen. Deze kennis en vaardigheden delen we graag
met de leerkrachten van de moedergroepen d.m.v. co-teaching. Een gezamenlijke aanpak in
de begeleiding van de leerlingen vinden wij erg belangrijk.
Ons onderwijsprogramma, gericht op kinderen uit groep 2, zorgt ervoor dat het talent van
elk kind kan en mag groeien. Door de nt2-didactiek, gebruik te maken van de individuele
leerstijl van ieder kind en het werken met coöperatieve werkvormen houden we de
leerlingen optimaal betrokken bij onze lessen.
Ons onderwijsprogramma bestaat voornamelijk uit de volgende onderdelen;
woordenschat (volgens de methodiek “Met woorden in de weer”),
fonemisch bewustzijn,
klanken, vormleer en zinsbouw,
mondelinge communicatie en
begrijpend luisteren.
Hoe deze onderdelen er in de praktijk uit zien, willen we graag met u delen. Op dinsdag 29
maart a.s. kunt u , als leerkracht van de groepen 1 en 2, deelnemen aan diverse workshops
in de Oude Usselerschool. (aanmelden kan via de reeds verzonden mail aan de scholen)
Momenteel zijn er in de gemeente Enschede 13 schakelklassen in verschillende wijken in
Enschede gevestigd. Deze schakelklassen zijn interzuilair. Kinderen van verschillende
scholen, met een taalachterstand in het Nederlands, zijn welkom in de schakelklas.
Wanneer u na het lezen van dit artikel geïnteresseerd bent en meer informatie wilt over de
deeltijdschakelklassen kunt u contact opnemen met Rianne Buist.
(rianne.schakelklas@gmail.com/06-38430463)
Het team van de deeltijdschakelklassen

