Voorstel arrangement nieuwkomers vanuit Stromenland.
Dit voorstel komt voort uit onze ervaringen met een pilot in het schooljaar 2019-2020 waarbij een
NT2 docent werd ingeschakeld t.b.v. een aantal leerlingen. Dit betekent dat het voorlopig is en
met de bevindingen van het komende schooljaar uitgebreid zal worden. De ervaringen van de
scholen met deze hulp gericht op kinderen uit groep 7-8 dit jaar waren positief. Het komende jaar
houden wij het criterium leerlingen aan van groep 7-8 kinderen waarbij binnen de
basisondersteuning van de school onvoldoende tegemoetgekomen kan worden aan de
ondersteuningsbehoeften zoals omschreven in het OPP van de Bloemberg.
Doelgroep Arrangement Nieuwkomers
Leerlingen die de schakelklas gevolgd hebben en instromen in groep 7 en 8 waarbij onvoldoende
tegemoetgekomen kan worden aan de ondersteuningsbehoeften zoals omschreven in het OPP van
de Bloemberg. Dit kan uitgevoerd worden in een groepje (max 4) of individueel.
Mocht NT2 docent ruimte over hebben dan kunnen kinderen uit lagere groepen gebruik maken van
de arrangementstijd. Dit gebeurt dan in overleg met de NT2 ondersteuner.
Beschikbaar aantal uren
14 uur per week gedurende 20 weken met inbegrip van overleg, voorbereiding, eindverslaggeving,
eindevaluatie.
Aanvragen
• School inventariseert het OPP van de leerling van de Bloemberg en vraagt indien nodig
informatie op bij de Bloemberg.
• School vraagt ouders schriftelijk om toestemming voor overleg.
• Ondersteuning voor begeleiding kan aangevraagd worden in overleg met de eigen
schoolondersteuner in de vorm van een individueel onderwijsarrangement vanuit
Stromenland bij Titia.
• School dient de arrangementsaanvraag aansluitend bij de informatie vanuit het OPP dat de
leerling vanuit de Bloemberg heeft meegekregen. Indien dit arrangement wordt
goedgekeurd dan overlegt Titia dit met de werkverdeler (Janneke Bos). Zij zet de aanvraag
door naar Roos of Petra.
• Er volgt een intake met ouders, school (leerkracht en IB) met de NT2 docent en de NT2
schoolondersteuner (Roos of Petra). De leerling kan indien gewenst aansluiten bij het
gesprek. Tijdens de intake worden er afspraken gemaakt over huiswerk of werk voor in de
klas.
Organisatie
• Onderwijs van een NT2 docent op school, bij voorkeur 2x per week een half uur.
• De NT2 docent geeft huiswerk of werk voor in de klas, door aan de leerkracht, of noteert dit
in de map van het kind.
• De school blijft verantwoordelijk voor basisondersteuning van NT2 leerling.
• De leerkracht van de betreffende NT2 leerling verzorgt minimaal 2x per week een extra
instructie gericht op en aansluitend bij de NT2 lessen van de NT2 docent.
• De leerling krijgt een half jaar (20 weken) NT2 begeleiding van de NT2 docent.
• Aanbod kan ook groepsgewijs gegeven worden indien hulpvraag en niveau overeenkomen
(max. 4 kinderen).
Evaluatie
• Na 2 maanden volgt een evaluatie van de NT2docent met leerkracht en vinden eventuele
bijstellingen plaats. Leerkracht houdt IB-er op de hoogte.

•
•

Aan het eind van een traject is er een evaluatie NT2 docent met de leerling. Daarna volgt
een evaluatie met NT2 docent, NT2 ondersteuner (Petra, Roos) met ouders, leerkracht en IBer.
Indien nodig wordt vanuit de evaluatie bepaald of een kind voor een vervolgperiode in
aanmerking komt.

Afmelden
• De leerkracht is verantwoordelijk voor het op tijd komen bij de NT2 docent. Mocht er sprake
zijn van uitval van de les dan graag bericht minimaal één dag van tevoren per mail, of op de
ochtend doormailen naar m.creemers@stromenland.nl
• Wanneer NT2 docent ziek is meldt deze dat een dag van tevoren of op de dag zelf via mail
aan leerkracht.
Verzuim
N2 Docent registreert de aanwezigheid van de leerling. Indien er sprake is van veel verzuim dan
wordt dit besproken met Titia en beoordeeld of het arrangement wordt voortgezet.

Tekst voor in de nieuwsbrief
Ook dit jaar loopt het NT2 arrangement door. Er is een NT2 docent beschikbaar om extra
ondersteuning te bieden aan leerlingen in groep 7 en 8 die zijn doorgestroomd naar het
basisonderwijs vanuit de schakelklas. Informeer naar de mogelijkheden bij de
onderwijsondersteuner.

