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De béste start voor nieuwkomers

Twee locaties
in Maastricht
(oost en west).

De taalklassen in
Maastricht zijn een
samenwerking tussen
onderwijstichtingen
kom Leren en MosaLira.
Ze worden hierbij
ondersteund door
Bureau d’r Bij.

Voor kinderen
die nog niet
of nauwelijks
Nederlands
spreken.

Lesaanbod op maat,
met alle aandacht voor
het aanleren van
de Nederlandse taal.

Meer vragen over aanmelden
kunt u stellen aan de leerkracht
van de school van uw kind.
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Kinderen die net in Nederland zijn en naar
school gaan hebben hierbij goede hulp nodig.
Die hulp is specialistisch werk. Leerkrachten
die weten wat daarvoor nodig is werken in de
taalklassen. In deze klassen zitten kinderen
van 6 tot en met 11,5 jaar. We willen dat deze
kinderen snel goed mee kunnen doen. Meedoen
op een bij hun mogelijkheden passend niveau.
Daarvoor moeten ze de taal goed kunnen
spreken, lezen en schrijven. Het is belangrijk
dat ze de Nederlandse klanken goed leren.
Ook moeten ze de basis woordenschat in het
Nederlands leren. Als ze hier goed genoeg in zijn
kunnen ze naar een reguliere school. Dit duurt
meestal een jaar.
In de taalklassen leren de kinderen het
Nederlands. We gaan verder met hun
ontwikkeling van het rekenen en geven ze de
taal die daarbij nodig is. Ook leren ze taal om
te vertellen wat ze denken, voelen en willen.
Dat helpt de kinderen bij het maken van
vrienden. Het helpt ook bij het leven in de buurt,
op straat, als ze gaan sporten. We hebben
aandacht voor de thuistaal en de cultuur.
Ook leren we de kinderen over Nederland. Zo
leren ze de nieuwe wereld om hen heen sneller
begrijpen. Zo zullen ze een goede start kunnen
maken met hun leven hier.
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Graag horen wij ook van u wat u belangrijk
vindt voor uw kind. Wat u verwacht van
onderwijs en van het leven in Nederland. Zo
kunnen we er samen voor zorgen dat uw kind
zich evenwichtig ontwikkelt.
Omdat uw kind nog maar kort in Nederland is,
is hij/zij geselecteerd om deel te nemen aan
de taalklassen. We weten met zekerheid dat
uw kind een betere start krijgt als het nu gaat
deelnemen aan de taalklassen. Normaliter
werken we een periode van 40 weken aan de
ontwikkeling, waarna het kind d
 oorstroomt naar
de reguliere school. Deze periode kan korter of
langer zijn als dat wenselijk is voor de voortgang
van uw kind. We vertrouwen erop dat u
binnenkort met ons als taalschool in gesprek
komt. Tijdens dit gesprek wat we, waar nodig,
zullen voeren met een tolk / tolkentelefoon erbij
is ruimte voor alle vragen die u heeft.
Vanzelfsprekend kunt u nu al terecht bij de
school waar uw kind is aangemeld.
Hartelijke groet namens het hele team van de
taalklassen Maastricht

