De Schakelklas
Informatie voor ouders
Doelgroep
De Schakelklas is voor jonge leerlingen uit groep 1 en 2 (soms groep 3) met een
taalachterstand. We verwachten dat deze kinderen met hulp van de Schakelklas een grote
sprong vooruit kunnen maken in hun taalontwikkeling.

Aanbod
In de Schakelklas willen we de taalontwikkeling stimuleren. We doen dit door te werken aan
de woordenschat en begrijpend lezen. Dit laatste doen we door interactief voor te lezen. We
weten dat deze twee elementen belangrijk zijn voor de taalontwikkeling en ook bij andere
schoolvakken goed kunnen helpen.
We werken met ‘De Taallijn’ van Sardes en met ‘Met woorden in de weer’.
Er wordt gewerkt met thema’s in de klas, welke zo veel mogelijk passen bij de interesse van
de kinderen. Er wordt veel voorgelezen uit prentenboeken en informatieve boeken. Ook is er
spel, drama en zijn er creatieve opdrachten om zo veel mogelijk te oefenen met de taal.

Praktisch
In de Schakelklas zitten maximaal 15 leerlingen. Kitty Govaars is de leerkracht van
deze groep. De kinderen komen 1,5 dag per week naar de Schakelklas en gaan de
overige dagen naar hun eigen klas.
De Schakelklas heeft een eigen lokaal in de Brede School Schilderskwartier in Woerden
(locatie: Rembrandt van Rijnschool). De lesdagen zijn donderdag (8.30 – 14.30 uur; eten is
tussen de middag op school) en vrijdag (8.30 – 12.00 uur).
De kinderen worden door een logopedist getest om te kijken hoe zij zich ontwikkelen. Gaan
ze vooruit? Wat moeten ze nog leren? We testen de kinderen drie keer per jaar (september,
januari en juni). De logopedist geeft geen logopedische behandeling in de Schakelklas.

Contact met ouders en de school van de leerling
Aan het begin van het schooljaar is er een kennismaking tussen de leerkracht en
leerling, op de eigen school. Gedurende het schooljaar is er regelmatig contact
tussen de leerkracht van de Schakelklas en de leerkracht van school. Meestal
verloopt dit per email, soms telefonisch.
Twee keer per jaar is er een oudergesprek. Indien noodzakelijk worden
gesprekken vaker ingepland, evt. in aanwezigheid van de school.

