Informatie voor leerkrachten bij het bespreken van de aanvraag voor het arrangement deeltijdschakelklassen
Enschede met ouders.

Het gesprek met ouders:

Wat houdt het arrangement Deeltijdschakelklassen in bij plaatsing van uw zoon/dochter in een schakelklas:
Uw zoon/ dochter gaat 3 ochtenden in de week naar een schakelklas op locatie x.
U zult uw zoon/dochter in het geval de schakelklas buiten de eigen school is, om 8.30 uur moeten brengen en om 12.00 uur
ophalen om hem/haar vervolgens naar zijn/haar eigen school te brengen.
Wat doet uw zoon/dochter in de schakelklas:
Het maken van een inhaalslag op het gebied van:
•
Woordenschat
•
Zinnen maken
•
Klanken uitspreken in het Nederlands
•
Het begrijpen van prentenboeken en daarbij vragen kunnen beantwoorden.
•
Woordenschat m.b.t. voorbereidende lees- en rekenvaardigheden.
•
Het geleerde toepassen in spel

Of

Wat houdt het arrangement deeltijdschakelklassen in bij ondersteuning ambulante co-teaching:
Ondersteuning voor de leerkracht van uw zoon/dochter (gemiddeld 1 x p.w.) bij het geven van lessen op het gebied van:
•
•
•
•

Woordenschat of
Zinnen maken of
Klanken uitspreken in het Nederlands of
Het begrijpen van prentenboeken en vragen kunnen beantwoorden.

Uw zoon/dochter zal na de les het geleerde oefenen in een klein groepje.
Op deze manier kan uw zoon/dochter in zijn eigen klas de inhaalslag maken.

Stappenplan
Toestemming geven voor observatie, afname woordenschattoets en de aanvraag

Tekenen betekent nog geen plaatsing
Observatie in de groep en afname woordenschattoets

De school besluit om aan te melden

Plaatsing

De aanvraag is akkoord

Of
Schakelklas
Locatie wordt bekend

Ambulant co-teaching

Brengen om 8.30 uur (3 x p.w.)

Ondersteuning op de eigen school (1x p.w.)

Halen om 12.00 uur (3x p.w.)

voor de leerkracht

Brengen naar de eigen school
om 12.00 uur (3x p.w.)

en aangemelde leerling.

Bij twijfel of plaatsing passend is, proefplaatsing tot aan de
herfstvakantie, daarna definitieve plaatsing.

Definitieve plaatsing.

Duur van de plaatsing is 1 jaar.

