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 IJssel Berkel is een Samenwerkingsverband Passend 
Onderwijs van 27 schoolbesturen voor primair (speciaal) 
onderwijs in de gemeenten Brummen, Zutphen, Lochem, 
Voorst en een deel van Bronckhorst. Goed onderwijs maak je 
samen! 

 

 
Datum 10 december 2015 

 

  



 

EHNB Handleiding voor de start van een Nieuwkomer in groep 3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs 

 

 

 
 

Datum 10 december 2015 

Pagina 2 van 4 

 

 

Eerste Hulp Bij Nieuwkomer 
Handleiding voor de start van een Nieuwkomer in groep 3 t/m 8 van het reguliere basisonderwijs 

 
0. Route aanmelding SWV IJssel Berkel 
Zie website van het SWV onder het kopje ‘Ondersteuningsroute’. 

 

 
 
1.  Inschrijving Nieuwkomer – directie/ intern begeleider 

 denk aan: 
o Gesprek met ouders, contactpersoon vluchtelingenwerk, evt. tolk; 
o Aantal jaren onderwijs in land van herkomst? 
o Onderwijs in Nederland gevolgd? Zo, ja waar? 
o Thuistaal; 
o Geletterdheid (in welk schrift? aan verwant taalgebied/ niet aanverwant); 
o Leeftijd leerling; 
o Opleiding/ beroep ouders; 
o Contactpersoon Vluchtelingwerk; 
o Actuele informatie over bekostiging, 1 oktobertelling, aanvraag Bijzondere 

bekostiging basisscholen, etc. op LOWAN website www.lowan.nl; 
o De ib-er kan in een eerste gesprek een eerste indruk van het kind opdoen d.m.v. 

puzzel, memorie, of voor een oudere leerling een startpakketje met werkbladen 
(kleurplaat, rekenblad, etc.) maken. Dit geeft indruk van de leerling. 

http://www.ijsselberkel.nl/ondersteuningsroute/onderwijs-aan-nieuwkomers
http://www.lowan.nl/
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2.  Leerkracht informeren achtergrondinformatie Nieuwkomer 

 denk aan: 
o plaats leerling tussen leeftijdsgenoten, maar maak gebruik van de kennis en 

mogelijkheden van leerkrachten van andere groepen; 
o wijs voor de leerling een maatje aan in de klas, indien mogelijk dezelfde taal 

sprekend; 
o vraag hulp aan leerling uit de bovenbouw, stagiaires, hulpouders, is hulp eigen 

ouders mogelijk etc. Het verdient de voorkeur dat dat niet te veel verschillende 
personen zijn;   

o leg materialen klaar waar het kind zelfstandig mee kan werken (puzzels, memorie, 
lotto, tijdschriften, kleurplaten, boeken met plaatjes, spelletjes op de i-pad, 
zelfcorrigerend materiaal); 

o Vraag binnen het team naar geschikte materialen 
 groepen 1 t/m 4: materiaal m.b.t. woordenschatontwikkeling 

(ontwikkelingsmateriaal, praatplaten met woorden, memorie), materiaal om 
vlot tot alfabetisering te komen (spelletjes uit aanvankelijk leesmethode), 
welke leerkracht ziet kans om te ondersteunen?); 

 leescoördinator: materialen m.b.t. lezen (boeken met veel plaatjes, 
beeldwoordenboeken, informatieve boeken met veel foto’s en andere 
illustraties, luisterboeken). 

 
 
3.  Eerste dag in de klas 

 denk aan: 
o stel het kind voor en wijs hem zijn maatje aan; 
o laat het maatje een rondleiding geven door de school: toilet, kapstok, schoolplein, 

koffiekamer, gymzaal; 
o visuele ondersteuning van het dagprogramma. 

 
 

4.  Eerste weken beginsituatie in kaart brengen – intern begeleider 

 Zie formulier Start Nieuwkomer groep 3 t/m 8 op dit formulier staan de af te nemen toetsen 
aangeven; 

 Leerling indelen in Leerlijnen met streefdoelen voor Nieuwkomers SWV IJssel Berkel. 
 

 
5.  Verzamelen van materialen/ methodes die gebruikt kunnen worden om doelen te behalen  
 – intern begeleider/ leerkracht 

 Maak een plan voor de NK m.b.v. En nu: in de klas! Start (0-4 weken): samenstellen van 
lesprogramma op niveau van leerling (Technisch Lezen, Spelling, Schrijven, Rekenen, 
Woordenschat).  
Kijk voor suggesties voor geschikte methodes en materialen in de Methode- en 
materialenlijst voor NK SWV IJssel Berkel of gebruik materialen uit De Materialenbox voor 
Nieuwkomers van SWV IJssel Berkel.  
Plan de instructiemomenten in; 

 Stellen van (kleine) doelen per week en versnel waar mogelijk is en vertraag waar nodig is; 

 Plan de (methode)toetsen in; 
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 Inventariseer waar de leerkracht ondersteund kan worden door medeleerling (met zelfde 
moedertaal), vrijwilliger, ouder en neem deze hulp mee in het te maken rooster; 

 Betrek waar mogelijk de leerling bij het dagelijkse programma. Coöperatieve werkvormen 
lenen zich goed om snel een taal te leren. 
 
 

6.  Voer het plan voor de Nieuwkomer uit in de klas - leerkracht 

 Evalueer dagelijks kort de werkwijze en de doelen, controleer het gemaakte werk van de NK 
en geef de NK feedback; 

 Toets op het moment dat de methode het aangeeft voor bijv. Veilig Leren Lezen, Rekenen, 
Spelling, etc. 
 
 

7.    Evalueer na 4 weken de werkwijze en de doelen (Plan-do-check-act cyclus)  
– leerkracht/ intern begeleider 

 Sluit de werkwijze aan bij de Nieuwkomer, de klassenorganisatie, de klas en de leerkracht? 

 Stel het plan van de NK bij a.d.h.v de toetsresultaten en ervaring. Gebruik En nu: in de klas! 
Start (0-4 weken) of En nu: in de klas! Vervolg (4-40 weken) om via de methodieken 
planmatig aan de doelen te gaan werken met de leerling. 

 
 
8.  Na 10/ 20/ 30 weken onderwijs: toets de leerling volgens schema – leerkracht  

 Bespreek resultaten met IB-er. 
 
 
9.   Bespreek deze leerling met regelmaat met de onderwijscoach van het SWV 

  – intern begeleider/ leerkracht 
 
 
10.  Denk na over het tweede jaar van de Nieuwkomer op school – intern begeleider 

 Denk aan: 
o faciliteiten, ondersteuning; 
o ISK voor evt. leerling in groep 7 of 8 (voor leerlingen die hoger kunnen doorstromen 

als ze nog een jaar intensiever taalonderwijs krijgen); 
o inzetten op leerkrachtvaardigheden; 
o maak een plan en leg het voor aan de onderwijscoach. 

 
 
 
 
 


