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Welkom bij de Taalklas Duin en Bollenstreek 
 
Kinderen die korter dan een jaar in Nederland zijn en geen Nederlands spreken 
gaan naar  de Taalklas Duin- en Bollenstreek. De Taalklas is voor leerlingen 
van 6-12 jaar met als hoofdlocatie in Noordwijkerhout. 
In verband met de grote toestroom leerlingen hebben we momenteel drie 
dislocaties. Deze klassen zijn gevestigd in reguliere basisscholen. We proberen 
de kinderen zoveel leeftijd gerelateerd mogelijk in te delen over de 
verschillende locaties. 
 
We doen ons best om zoveel mogelijk leerkrachten te regelen zodat uw kind 
een fijne schooltijd in Nederland zal hebben. U hoort later op welke locatie uw 
kind is ingedeeld. 
 
Het is erg belangrijk dat als u een mail krijgt van SchouderCom u zich hierbij 
aanmeld. Wij zullen op deze manier met u communiceren over de start van uw 
kind op school. 
 
 
 
Locaties: 
 
Hoofdlocatie 
Taalklas Duin en Bollenstreek 
Duin en Dal 1a 
2211 JP Noordwijkerhout 
 
 
Locatie  
Basisschool de Buitenplaats 
De Krogt 6 
2361 GT Warmond 
 
Locatie 
Basisschool de Lisbloem 
Orion 2 
2163 AJ Lisse 
 
Locatie  
Rooms Katholieke Basisschool De Horizon 
Monseigneur Bekkersstraat 1-B 
2223 AP Katwijk aan Zee 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Team: 
 

 
 

Lestijden: 
 
 
 
 

Doelstelling: 
 
 

 

Route van de Taalklas: 
 
 

 
Contact met ouders: 

 
 

 

 Na de taalklas: 
 

   Privacy: 
  

Inhoudsopgave 



Team: 
 

 
 
 
Wie: 
In de Taalklas hebben we negen klassen die ingedeeld zijn naar leeftijd: 

In deze klassen zitten maximaal 15 kinderen.  

Voor iedere klas staat een leerkracht. Zij krijgen tijdens de ochtenden extra hulp 

van een onderwijsassistent. Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers die helpen in 

de taalklassen. 

 

Het Team van de Taalklas Duin- en Bollenstreek bestaat uit: 
 
Sandra van Grieken Directeur 

Corriene Cardol Intern begeleider, NT2 specialist 

Hilda Filippo NT2 specialist 

Ingrid Wijnands Administratie 

Lieke Vreeken Directieondersteuner 
 
 

Emmy de Wal        Loulou van Hameren Leonie van den Berg 
Leerkracht                 Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 
José Hoffenaar                 Britt de Kroon   Kim Haasnoot 
Leerkracht          Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 

Sanne Tichelaar        Bianca van Klaveren        Sarina Schilder 
Leerkracht          Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 

Elianne van Heeringen     Carola Hazenoot  Brenda Tetteroo 
Leerkracht           Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 
Monique Wegman             Thea Wieleman  Esther Harteveld 
Leerkracht                       Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 
Nel Haasnoot                    Jennifer Vergouwen  Peter Baas   
Leerkracht            Leerkrachtondersteuner   Onderwijsassistent 

Marjan van Rossenberg    Lara Suijten   David Keijzer 
Leerkracht          Leerkrachtondersteuner  Onderwijsassistent 

Dirk Schuiling        Celeste Smit 
Leerkracht        Onderwijsassistent 
Petra vd Stoel       Herman Steenvoorde 
Leerkracht        Onderwijsassistent 

Nadine Borgmeier      Iryna Kotenko 
Leerkracht        Onderwijsassistent 
                         
           

 



Lestijden  
 
 
 
Tijdens de pauzes is er altijd een leerkracht aanwezig. 

De kinderen eten in de klas: 

 

In de ochtend: Fruit & water 

 

Lunch: Brood & drinken. 

Het eten en drinken neemt de 

leerling zelfstandig mee van 

huis. 

 

 

Vakanties  

Herfstvakantie   24 okt t/m 28 okt   
Kerstvakantie   23 december vanaf 12.00 2022 t/m 8 januari 2023  
Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 3 maart 2023 
Paas weekend  7 april 2023 t/m 10 april 2023  
Meivakantie         24 april t/m  5 mei 2023 
Hemelvaart  18 en 19 mei 2023  
Pinksteren    29 mei 2023 
Zomervakantie    10 juli t/m 18 augustus 2023  
 

 

Studiedagen 

Studiedagen                    05/10/2022 – 07/11/2022 – 28/03/2023 – 09/06/2023                 

 

 

Gymnastiek: 

Voor gym hebben de kinderen sportkleding 

en gym- of sportschoenen nodig die niet 

buiten gedragen worden. 

 

  

            dag in uit 

maandag 8:20 14:00 

          dinsdag 8:20 14:00 

woensdag 8:20 14:00 

donderdag 8:20 14:00 

           vrijdag 8:20 14:00 



Ziek of niet naar school? 

 

U kunt uw kind ziekmelden via SchouderCom                                          

 

 

Als uw kind om 9.00 uur nog niet op school is, bellen wij naar huis. 

 

• Taalklas Duin -en Bollenstreek in Noordwijkerhout 

0252-745854 

directie.taalklas@sophiascholen.nl 

 

• Basisschool De Lisbloem in Lisse 

          0252-413468 

  

• Rooms Katholieke Basisschool De Horizon in Katwijk 

           071-4029196  

 

• Basisschool De Buitenplaats in Warmond 

           071-3010568 

  

 

Verlof: 

Alleen in bijzondere gevallen kan verlof buiten de officiële schoolvakanties 

worden toegestaan. Ouders moeten dit verlof schriftelijk aanvragen bij de 

directie. 

Als een kind een aantal keer afwezig is zonder bericht / toestemming, dan 
melden wij dit bij de leerplichtambtenaar 
 
 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage: 

De schoolkosten worden betaald door de overheid en de gemeenten. 

We vragen ouders om een vrijwillige ouderbijdrage van €5,- per maand. Dit geld 

is bedoeld om extra activiteiten binnen en/of buiten de school mee te betalen. 

We vragen om een kleine maandelijkse bijdrage omdat niet alle kinderen even 

lang op school zitten. 

Iedere maand krijgt uw kind een briefje mee naar huis waarin wij om deze  € 5,- 

vragen. U kunt uw kind het geld dan mee naar school geven.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdarts: 

Als uw kind op school komt melden wij het kind aan 

bij de Jeugdgezondheidszorg (GGD). Het kan zijn 

dat uw kind dan wordt opgeroepen om een bezoek 

te brengen aan de jeugdarts. In dat geval wordt er 

met u een afspraak gemaakt over wanneer uw kind onderzocht wordt.  Als u het 

moment van de afspraak niet kunt, kunt u deze afspraak verzetten. Dit kunt u 

zelf regelen met de GGD of even vragen aan de leerkracht van uw kind. Zij 

kunnen u daarbij helpen. 

 

Zwemmen / zwemles: 

Nederland is een land met heel veel water. Het is 

daarom belangrijk dat kinderen kunnen 

zwemmen. Ook wij vinden het heel belangrijk dat 

uw kind leert zwemmen. Kinderen kunnen in de 

hele regio zwemlessen volgen. U kunt uw kind daar zelf voor inschrijven. In 

sommige gemeenten wordt de zwemles voor u betaald. 

Heeft u hulp nodig, dan kunt u het ons altijd vragen. 

 

 

Verjaardag: 

Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij trakteren op 

school. 

Samen zingen we een lied en vieren we een feestje. 

Graag willen we u vragen een gezonde traktatie mee 

te geven: 

  

  



  Doelstelling 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doel van de Taalklas: 

Het doel van de Taalklas is om kinderen in ongeveer één jaar tijd, voldoende 

(basis-) kennis van de Nederlandse taal bij te brengen, zodat zij kunnen starten 

op een Nederlandse school in het basis of voortgezet onderwijs.  

Een groot deel van onze tijd richt zich op het leren lezen van de Nederlandse 

taal.  Kinderen moeten de mondelinge en schriftelijke taal voldoende beheersen 

om in een groep, al dan niet met eigen programma, te kunnen functioneren.  

Daarnaast vinden wij het belangrijk om zelfvertrouwen, een zelfstandige 

werkhouding en het gevoel verantwoordelijk te zijn 

voor de eigen prestaties, te ontwikkelen. 

 

Vanaf de eerste dag werkt een kind naar bepaalde 

streefdoelen toe. Het is een intensief programma 

waarbij ieder kind volgens zijn eigen leerlijn  naar 

zijn eigen doelen toe werkt. Deze doelen zijn 

gericht op de basisleergebieden: 

- Mondelinge taalvaardigheid en woordenschat 

- Schriftelijke taalvaardigheid en spelling 

- Lezen (technisch en begrijpend) 

- Rekenen  



 

 
 
 
 
 
 

Bij binnenkomst wordt uw kind getoetst en wordt er een plan opgesteld voor de 

komende periode. Drie keer per jaar, na ongeveer 13 weken, worden de 

vorderingen van uw kind getoetst. Als de ontwikkeling sneller of langzamer 

gaat, wordt dit besproken met de directie. Samen met ouders kan er dan 

besproken worden of er extra hulp nodig is. 

Indien nodig past de leerkracht de doelen, de lesstof, de 

uitleg en de aanpak aan. Dit  noteren we in een plan 

met de doelen voor de komende 13 weken. 

Op deze manier houden we goed zicht op de 

leerprestaties en de ontwikkeling van het kind. 

 

 
 

TeamUp op School Elke week doen de kinderen TeamUp. Tijdens TTeamUp  
 

Elke week doen de kinderen TeamUp. Tijdens TeamUp spelen ze samen en 
maken ze plezier. Ze rennen, springen en dansen op muziek. Er wordt weinig 
taal gebruikt, waardoor alle kinderen vanaf dag één mee kunnen doen. Ze 
worden er blij van. Ze leren andere kinderen vertrouwen. En ze leren zichzelf 
vertrouwen. Ze leren omgaan met winnen en verliezen. En ze leren respect 
hebben voor zichzelf en elkaar. Dit helpt de kinderen ook buiten school. 

 

We hebben kinderen, juffen en meesters gevraagd wat ze van TeamUp 
vinden. Kinderen vinden TeamUp leuk. Ze krijgen er energie van en ze maken 
er nieuwe vrienden. Juffen en meesters zien dat kinderen door te spelen leren 
de kinderen met hun gevoel omgaan. Plezier en contact maken staan voorop 
bij TeamUp! Wilt u iets vragen over TeamUp? Vraag het gerust aan de juf of 
meester van uw kind. 

 
TeamUp is opgezet door de coalitie van Save the Children, Unicef en War Child en wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de CED-Groep. 

Meer informatie: https://www.savethechildren.nl/wat-doen-we/kindverhalen/je-hoofd-leegmaken-voorwaarde-leren 

 

  

Route van de taalklas 

Team up 

https://www.savethechildren.nl/wat-doen-we/kindverhalen/je-hoofd-leegmaken-voorwaarde-leren


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Een belangrijk bericht van school is via SchouderCom het 

is belangrijk dat u hier regelmatig kijkt. Ook kunt u op het 

blog activiteiten uit de klas volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

Na elke toets moment worden ouders uitgenodigd voor een 

gesprek met de leerkracht. Het is belangrijk dat ouders en 

leerkracht elkaar goed kunnen verstaan. Er is een 

mogelijkheid dat school een tolk inhuurt; we horen dit graag 

ruim van te voren. 

 

 

 

 

  

                    Contact met ouders 



 

 

 

 

 

 

Na 20 tot 40 weken gaat uw kind naar een andere school in het basis- of 

voortgezet onderwijs. Dit is meestal een school bij u in de buurt. U moet uw kind 

daar zelf aanmelden. 

 

De volgende stappen volgen wij: 

 

1. Als het kind ongeveer 30 weken in de Taalklas zit dan stellen de 

leerkracht en directie vast wanneer het kind kan uitstromen en 

waarheen het uitstroomt, dit wordt besproken met de ouders. 

Ouders melden het kind zelf aan bij de nieuwe school. Ook gaan de 

ouders op gesprek bij deze school. 

 

2.  De Taalklas legt contact met de nieuwe school die door de ouders 

zelf is gekozen.  

 

3.  De leerkrachten schrijven een overdracht. Deze overdracht wordt 

besproken met de ouders en opgestuurd naar de nieuwe school. 

De leerling gaat, als dit mogelijk is, wennen op deze school. 

 

4. De leerling gaat starten op de nieuwe school.  

 

 

  

                     Na de taalklas 



 

 

 

Hoe gaan we om met de gegevens? 

Van iedere leerling hebben we een inschrijfformulier, een kopie van 
legitimatie, een mapje aantekeningen en een overdrachtsdocument. We 
werken op een veilige server. 
 
Mogen ouders de documenten zien? 
Ja, u mag altijd deze documenten inzien. Alle teamleden kunnen deze 
documenten ook inzien. Leerlingen en anderen niet. 
 
Wat delen we met de vervolgschool? 
We delen het ontwikkelingsperspectief digitaal met de school. Zij weten dan 
hoe de ontwikkeling was en wat de scores zijn. 
 
 
  

Privacy  



 
Klachten: 

Het kan zijn dat u niet blij bent met hoe u of uw kind 
wordt behandeld. Maakt u dan een afspraak en ga 
met ons in gesprek. Wij vinden het fijn als u eerst 
met de leerkracht of met de directeur in gesprek gaat. 
Blijft er toch een verschil van mening, dan kunt u contact opnemen met het 
bestuur van “Sophia Scholen” waar de Taalklas Duin- en Bollenstreek onder 
valt.  
Contact: Sophia Scholen 0252-250900 of bureau@sophiascholen.nl 
 

Het bestuur behandelt uw klacht of stuurt hem door naar de landelijke 

klachtencommissie (met uw toestemming). 

De landelijke klachtencommissie voor het katholiek onderwijs: 

070-3861697 (van 9:00 tot 16.30 uur). 

Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie of misbruik kunt u contact 

opnemen met de vertrouwensinspecteur 0900-111 3 111 

U kunt ook contact opnemen met een externe vertrouwenspersoon:  

0900-0400682 

 

mailto:bureau@sophiascholen.nl

