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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! 
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En nu: in de klas! Start (0-4 weken) 

Onderwijsinhoud Nieuwkomers groep 3 t/m 8 in de reguliere klas  

 

1. Intake- of vervolggesprek met ouders (en tolk) 
Probeer in een eerste gesprek zoveel mogelijk informatie te verkrijgen over het kind via de ouders. 
Het is handig om het betreffende kind iets voor te leggen; een puzzel, een spel of evt.  een boekje 
met kleurplaten, rekenblad, verbind-de-cijfers, om een indruk te krijgen van de onderwijservaring en 
houding van het kind. 

 
Plan na twee weken opnieuw een gesprek met de ouders. Bespreek het plan dat is opgesteld met de 
ouders. Bij de intake is duidelijk geworden of ouders ingeschakeld kunnen worden bij het leren. Wat 
is er thuis eventueel mogelijk aan ondersteuning? 
 
Denk aan:  

- Lezen:  

 Elke dag lezen thuis van boeken op het juiste AVI-niveau. Denk ook aan de MLP (makkelijk 

lezen plein) boeken. 

 Bibliotheek bezoeken. Krijgt NK een bibliotheekpas via school? Misschien kunnen ouders 

en de bibliotheekmedewerker met elkaar in contact worden gebracht. Evt. boeken lenen 

van school. 

 Voorlezen thuis door native speaker. Digitale prentenboeken via de computer.  

- Samen Nederlandse televisie kijken (Jeugdjournaal, Schooltv, Klokhuis, etc.) 

 
 
 

2. Opzetten van het plan voor de Nieuwkomers 

De onderstaande inhouden moeten er minimaal in voorkomen. 

 

Sociaal emotionele ontwikkeling: Elke dag met een leerkracht of leerling. 

 
Een Nieuwkomer moet zich fijn en plezierig voelen in een groep. Veel Nieuwkomers hebben veel 
meegemaakt. Kinderen vinden het vaak fijn als ze zo snel mogelijk naar school kunnen, even weg uit 
hun stressvolle omgeving. Even weg bij ouders die veel verdriet hebben. De meeste kinderen willen 
niets liever dan weer naar school. Met een veilig schoolklimaat en structuur, gericht op een positief 
zelfbeeld en zelfvertrouwen weer komen tot leren. 
Niet elke Nieuwkomer heeft door wat ze mee hebben gemaakt een trauma. Mocht u vermoeden dat 
het kind een trauma heeft, dan kan het zijn dat hij of zij daar niet (gelijk) over wil praten. Niet elk 
kind wil daar (gelijk) over praten. Mocht u vermoeden dat het kind een trauma heeft dan is het 
verstandig om tijdig professionele hulp in te schakelen. 
Wat het best werkt is goed contact maken met het kind, vriendelijkheid en een houding dat wij het 
niet weten, maar bereid zijn te leren en met de hulp en kennis van hen.  
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Alleen als een kind zich veilig en vertrouwd voelt zal het tot leren komen. Het is erg belangrijk om te 
investeren in de relatie. Zet in op groepsbouwers, zodat de NK de kinderen uit de groep leert kennen 
en omgekeerd. Werk met verschillende maatjes. 
Laat de Nieuwkomer meedoen met de lessen uit de reguliere methode voor sociaal emotionele 
ontwikkeling. 
Ondersteun de NK bij de communicatie ook in vrije situaties, bijv. tijdens buitenspel, bij 
samenwerken, conflicten, verdriet. Visualiseer een gesprek of een conflict, gebruik emotiekaarten of 
spelletjes van de Methoden- en materialenlijst voor Nieuwkomers of materialen uit de Materialenbox 
voor NK SWV IJssel Berkel.   

 
 

Lezen:  Elke dag instructie 15 min. met een leerkracht.  

 
- VLL leesinstructie: 

De Nederlandse klanken moeten met instructie aangeboden worden. Bijvoorbeeld met VLL. 
Voor andere kant en klare klanklessen http://www.watenhoe-nt2.nl/index.php/lestip. 
Denk aan:  

 moeilijkheid lange klank, korte klank,  

 moeilijkheid tweetekenklanken, -ng, -nk, -cht, -eeuw, -ieuw, -uw, (die zijn voor veel 

Nieuwkomers lastig).  

 let op uitspraak van moeilijk klanken, gebruik spiegel om te laten zien hoe de klank in de 

mond gemaakt wordt. 

 start VLL K1, indien mogelijk versnellen, vanaf VLL K.6 komen meerder moeilijkheden. 

 samen lezen (met leerkracht en leerling): voor/ koor/ door (correct lezen, uitspraak, 

tempo)  

 moeilijkheden in spel oefenen (memorie, woordkaarten) evt. met andere lln. 

 Connect Lezen (Klanken en letters, Woordherkenning, Vloeiend lezen) 

- VLL: Zoemm op de computer 

 bekijk de resultaten: vertragen/ versnellen. 

- Spelling uit VLL  

 geef regelmatig een dictee. 

- Luisterboeken (met illustraties en een geluidsignaal voor het omslaan van de bladzijde), digitale 

prentenboeken: leesplezier, juiste uitspraak en meelezen. (zie voor suggesties Materialenbox NK 

SWV IJssel Berkel). 

 

 

Woordenschat:  Elke dag instructie 20 min. woorden aanbieden, herhalen (consolideren). 

 
- Begin bij de basis en de schooltaalwoorden bijvoorbeeld Zitten-staan-lopen, Joker, Horen Zien en 

Schrijven, Logo3000 woorden (zie Materialenbox NK SWV IJssel Berkel); 

- Aanleg van eigen woordenboek met kopieën  van aangeboden woorden; 

- Als lln. op computer werken aan woordenschat, zorg voor herhaling en check af en toe of er 

woorden beklijven die in het computerspel zijn aangeboden; 

- Zelfstandig woorden verwerven m.b.v. zelfstandig werkmateriaal: Stenvert NT2 blocks, Picco 

Piccolo, Max, Varia;  

http://www.watenhoe-nt2.nl/index.php/lestip
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- Computer: Ambrasoft groep 1 /2, etc. 

 wat is het aanbod in de lagere groepen? Tablet woordenschatspelletjes, start groep 1/2: 

Ambrasoft Woordenstart. 

- Lezen/ bekijken van boeken met veel illustraties, Eerste woordenboeken, strips, informatieve 

boeken (zie voorbeelden Materialenbox NK SWV IJssel Berkel). 

 praat over de boeken. 

- Interactie met andere leerlingen/ leerkracht. 

 
 

Mondelinge taalvaardigheid (woordbouw, zinsbouw, productief taalgebruik): Elke dag 

(minimaal) 10 min. 
 

- Veel spreekgelegenheid creëren: 

 Let in eerste instantie vooral op taalinhoud in plaats van taalvorm; 

 Samenwerken met andere leerlingen. Kies geschikte opdrachten (Goochelen met woorden 

zie Methode- en materialenlijst voor NK), praatplaten bekijken, vertellen bij een plaat; 

 Korte verhalen oefenen met verhaalopbouwkaarten bijv. Shubi of actie-reactie, oorzaak-

gevolg spelletjes; 

 (Taal)spelletjes met anderen, iets laten vragen aan een medeleerling, andere leerkracht. 

Geef korte opdrachten: bijv. Wil je vragen of ze nog taalschriften heeft?  

 Gaat het moeizaam, zie Materialenbox NK SWV IJssel Berkel. Bijvoorbeeld Picto lezen om 

zinsbouw te oefenen; 

 Eventueel is het doorverwijzen naar logopedie een optie als na aantal weken aanbod er 

geen vorderingen zijn op gebied van de uitspraak van klank, de zinsbouw en vervoegingen 

van woorden. 

 
 

Schrijven: ontwikkelen van handschrift. 

 
- Zelfstandig schriften vanaf groep 3/ 4 doorlopen,  dagelijks controleren. Eventueel aanleren van 

blokschrift. 

 
 

Rekenen:  Elke dag instructie op niveau. 

 
- Neem de starttoetsen uit Materialenbox NK SWV IJssel Berkel  af, bekijk op welk niveau de 

leerling kan starten. Soms kan een NK sommen goed zelfstandig maken. Uit observaties kan 
blijken dat de leerling in het land van herkomst een trucje geleerd heeft, maar nog niet 
voldoende inzicht heeft, om ze op de juiste manier uit te rekenen. Bepaal of het voor deze 
leerling nog verstandig is om terug te gaan naar de basis, of de leerling verder te laten rekenen 
met behulp van de trucjes. Dit geldt vooral voor de oudere leerlingen.  
Gebruik Kwint of Maatwerk of indien mogelijk de reguliere methode.  

- Visualiseer sommen voor de leerling. Tekenen bij het rekenen, gebruik concreet materiaal. 

- Kale sommen zijn fijn! 
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Algemene tips: 
 
- Voorwaarde voor leren is dat leerling zich veilig en vertrouwd voelt. Zet daar in de eerste weken 

op in (groepsbouwers); 

- Zorg voor een maatje, wissel regelmatig; 

- Visualiseer zoveel mogelijk!  

 dagprogramma: maak  een rooster/ takenkaart voor de leerling; 

 Teken het op het bord, of voor de leerling op de tafel; 

 Gebruik picto’s/ foto’s  voor overzicht in activiteit en instructie  (picto’s www.sclera.be); 

 Bijv. luisterwoorden bij Spelling (teken er een oor bij); 

 schematiseer: werk met pijlen, teken processen;  

 teken moeilijke woorden of laat moeilijke woorden zien op het digibord; 

 label materialen en voorwerpen in de klas; 

 bij alle vakken: lezen, begrijpend lezen, wereldoriëntatie. 

- Spreek rustig, gebruik niet te veel woorden, zorg wel voor een correct taalaanbod; 

- Ondersteun je taal met mimiek en gebaren; 

- Ondersteun verhalen met films; 

- Indien mogelijk Nieuwsbegrip thuis met ouders: in eigen taal 

- Zorg voor uitdaging in taal-denken: cognitief kan de lln. vaak al meer aan, maar de Nederlandse 

taal belemmert dat. 

http://www.sclera.be/

