Informatie schakelklas
Schooljaar 2018 - 2019

Algemene informatie
Onze klas bestaat uit 17 leerlingen uit 10
verschillende landen en uit 5 verschillende
groepen (groep 4 t/m 8). We zijn dan ook een
(internationale) schakelklas: we krijgen les
gericht op het zo snel mogelijk leren van de
Nederlandse taal.
De doelen van de schakelklas zijn de eerste
opvang van niet-Nederlands sprekende zijinstromers, het aanbieden van intensief
taalonderwijs (NT2) en de kinderen een veilige en
geborgen omgeving te bieden.
De schakelklas van OBS De Wereld krijgt
financiële steun van de Gemeente Wageningen.

Tips voor websites:
o www.obsdewereld.eu
o https://obsdewereld.eu/bestanden/485
032/Goed-gedaan.pdf
o https://www.basisonline.nl/appouderportaal
o
1

We zijn in onze klas heel intensief bezig met de Nederlandse taal, allereerst met de ontwikkeling
van onze woordenschat. Bijvoorbeeld door in de groep dingen aan te wijzen, voor te doen en te
benoemen.
Daarnaast besteden we veel aandacht aan (technisch en begrijpend) lezen en (begrijpend)
luisteren. We werken dan vaak individueel met een computer of door CD’s te beluisteren,
woorden te herhalen en te memoriseren. Ook doen we veel klankoefeningen (Nederlands is een
lastige taal), werken met letterkaarten en doen spelletjes.
Rekenen doen we op het niveau van onze leeftijdsgroep. We werken met de methode Alles telt.
In de middag besteden we tijd aan creatieve vakken en gymmen (dit doen we samen met de
leeftijdsgroep).
Uitstapjes maken we ook regelmatig: wij gaan om de 6 weken naar de bibliotheek en eens per
jaar naar de film en/of de schouwburg (met de leeftijdsgroep).
Op vrijdag werken we in de schooltuin, daar verbouwen we allerlei groenten en fruit.
Kortom we hebben een hele drukke en afwisselende werkweek!

Meer informatie:
In onze schoolgids (jaarkalender) en op
de website kunt u nog meer informatie
vinden over het reilen en zeilen op onze
school!

Contact:
Drie keer per jaar staan er oudergesprekken gepland,
in oktober, februari en juni. Dan bespreken wij de
voortgang van uw kind op school en komt er in
februari en juni een rapport mee.
Als uw kind net op school is houden we ook een
kennismakingsgesprek.
Uw kind is welkom om de gesprekken bij te wonen.
annettemartens@obsdewereld.eu
Of via het ouderportaal!
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