Procedure aanmelding Deeltijdschakelklassen 2022-2023
Welke ondersteuning heeft het arrangement Deeltijdschakelklassen Enschede te bieden:
Plaatsing in een schakelklas en co-teaching NT2:
De geplaatste leerling uit groep 2 gaat 3 ochtenden in de week van 8.30-12.00 uur naar de
Deeltijdschakelklas. Daarnaast ontvangt de leerkracht van de geplaatste leerling in de middag coteaching (zie werkwijze ambulant co-teaching). Met uitzondering van de periode waarin de nulmeting/
eindmeting wordt afgenomen en de periode waarin observaties/ woordenschattoetsen voor
aanmelding van het nieuwe schooljaar gedaan worden.
Of
Ambulante co-teaching NT2:
Naast de co-teaching NT2 voor de leerkracht krijgen de geplaatste leerlingen uit groep 1 en 2
verlengde instructie van de ambulant co-teacher.
De co-teacher* versterkt op gelijkwaardige wijze de vaardigheden van de leerkracht.
Dit gebeurt door;
•
•
•

Het delen van kennis en vaardigheden m.b.t. de NT2-didactiek.
Het mogelijk maken van gerichte interventies.
Het vergroten van oplossingsmogelijkheden.

De leiding naar de leerling wordt wisselend genomen. Beide leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de
totale les, waarbij de focus ligt op de leerling met een NT2-achtergrond en/of de leerling met een
taalbelemmering.

Werkwijze
Co-teaching is een manier om het handelingsrepertoire van een leerkracht te vergroten. Een coteacher* komt als gelijkwaardige partner in de klas om de leerkracht te ondersteunen. Het
uitgangspunt is van en met elkaar leren. Co-teaching is een wisselwerking op basis van een
ondersteuningsvraag gericht op het creëren van een beredeneerd aanbod gebaseerd op de NT2didactiek. De ondersteuningsvraag wordt door de leerkracht geformuleerd of door de leerkracht met
input van IB-er en/of directeur. Tevens bevordert co-teaching de samenwerking tussen de leerkracht
van de aangemelde leerling(en) en de deeltijdschakelklasleerkracht. En het draagt bij aan het creëren
van een doorgaande lijn tussen beide groepen. Het is van belang voor de ontwikkeling van de NT2-er
dat de meerwaarde van co-teaching NT2 wordt gezien door de leerkrachten, IB-ers en directeuren van
toeleverende scholen. Alleen dan verloopt het proces co-teaching NT2 optimaal.
Naast de co-teaching NT2 krijgen de geplaatste leerlingen uit de groep 1 of 2 verlengde instructie van
de ambulant co-teacher NT2.

*Deeltijdschakelklasleerkracht en co-teacher NT2:
Deze leerkracht verzorgt 3 ochtenden in de week het lesprogramma in de deeltijdschakelklas en geeft in de middag co-teaching
NT2 in de moedergroep van de aangemelde leerling.

*Ambulant co-teacher NT2:
Deze leerkracht verzorgt co-teaching NT2 in de moedergroep van de aangemelde leerling. De aangemelde leerling is de hele
week in zijn eigen groep.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor het arrangement Deeltijdschakelklassen
Enschede?
Het belangrijkste criterium is een taalachterstand, die ontstaan is door externe factoren. Een
discrepantie tussen feitelijk en mogelijk presteren. Een leerling heeft in principe voldoende
leerpotentieel om op een gemiddeld niveau te kunnen functioneren.
Aanmelden van groep 1 leerlingen:
De NT2-ondersteuning vindt volledig plaats in de eigen groep, zodat de leerling kan wennen in
zijn/haar eigen groep 1 op de basisschool. De leerkracht van de aangemelde leerling uit groep 1 zal
ondersteund worden d.m.v. co-teaching op de NT2 didactiek. Op deze manier is er ondersteuning
voor de leerkracht en begeleiding van de leerling tijdens de verlengde instructie in de eigen groep. In
overleg met de school zal bepaald worden in welke frequentie de co-teaching zal plaatsvinden. Dit is
afhankelijk van het aantal groepen waarin de aangemelde leerlingen zitten.
Aanmelden van groep 2 leerlingen:
Groep 2-leerlingen kunnen aangemeld worden voor plaatsing in een deeltijdschakelklas met coteaching of co-teaching door een ambulant co-teacher zonder plaatsing in een schakelklas. De
verwachting is dat de leerling na groep 2 in combinatie met één jaar arrangement deeltijdschakelklassen, de stap naar groep 3 kan maken. Leerlingen met ernstige gedrags- en/of
werkhoudingsproblemen komen niet in aanmerking voor de deeltijdschakelklas, tenzij hier een
taalprobleem aan ten grondslag ligt.

Tijdpad:
Maart 2022
De leerkracht en de IB-er bespreken welke leerlingen ze verwachten aan te willen melden voor het
arrangement deeltijdschakelklassen Enschede schooljaar 2022-2023.
De ouders worden geïnformeerd over de leerresultaten, de mogelijkheden van de
deeltijdschakelklas en het te volgen traject. Voor het gesprek met ouders kun je gebruik maken van
het informatieformulier “Gesprek leerkracht-ouder aanmelding Deeltijdschakelklassen” (in meerdere
talen), waarbij door middel van picto’s de procedure verduidelijkt wordt. Ouders tekenen voor
toestemming voor observatie/afname woordenschattoets en eventuele aanmelding (zie bijlagen).
Plaatsing is hiermee niet gegarandeerd.
De IB-er informeert voor 25 maart 2022 de schakelklasleerkracht/ambulant co-teacher over de
leerlingen waarvan de ouders toestemming hebben gegeven. Is er dit schooljaar geen
schakelklasleerkracht betrokken geweest en wilt u wel leerlingen aanmelden, dan kunt u contact
opnemen met Anouk Lormans (anouk.schakelklas@gmail.com).

April/mei 2022
De schakelklasleerkracht/ambulant co-teacher maakt een afspraak met de groepsleerkracht voor
een observatie in de groep en afname van de woordenschattoets.
De schakelklasleerkracht/ambulant co-teacher geeft hierna een terugkoppeling aan de IB-er en
leerkracht. Samen wordt er besloten welke leerlingen er aangemeld worden voor het arrangement
deeltijdschakelklassen Enschede.
Voor iedere school die leerlingen aanmeldt is er een map aangemaakt in onze OneDrive.
Leerkrachten en IB-er krijgen toegang tot deze map. De schakelklasleerkracht, die betrokken is bij
jullie locatie, zal een mail sturen met de link (uit ervaring blijkt dat de kans groot is dat deze in de
spam-mailbox terecht komt).
In de map van desbetreffende school in de OneDrive wordt voor iedere aan te melden leerling een
persoonlijke map aangemaakt, met daarin het aanmeldingsformulier voor de schakelklassen voor
het schooljaar 2022-2023. Hierin kun je werken.
Bijbehorende documenten van de leerling uit het volgsysteem (taal-, reken- en sociaal-emotionele
ontwikkeling) en toestemming van de ouders kunnen helaas niet worden geüpload. Wanneer jullie
deze documenten compleet hebben kan de IB-er een afspraak maken met de schakelklasleerkracht
voor het uploaden van de bestanden naar onze OneDrive.
De IB-er is verantwoordelijk voor de controle van de aanmeldingen en de bijlagen.
Wanneer de aanvraag correct is ingevuld kan de schakelklasleerkracht/ambulant co-teacher de
bijlagen uploaden in de OneDrive. Dit kan tot uiterlijk 13 mei.
De intern begeleider stuurt een mail naar de teamleider van de Deeltijdschakelklassen
(anouk.schakelklas@gmail.com) met daarin de mededeling dat de aanmeldingen zijn ingediend en
beoordeeld kunnen worden. Daarbij wordt de deeltijdschakelklasleerkracht/ ambulant co-teacher in
cc meegenomen.
Aanvragen die niet compleet zijn kunnen niet in behandeling worden genomen.
Het invullen van de aanvraag geeft geen garantie voor plaatsing.

Mei 2022
Na het sluiten van de aanmeldingsprocedure wordt bekeken welke aanvragen er goedgekeurd
worden en welke leerlingen er geplaatst worden.

Juni 2022
De school wordt op de hoogte gebracht door middel van een brief welke leerlingen geplaatst zijn
voor het arrangement deeltijdschakelklassen 2022-2023. Daarbij wordt aangegeven of de leerling in
een deeltijdschakelklas (met co-teaching) geplaatst is of zal vallen onder de ambulante co-teaching
(ondersteuning voor leerkracht en leerling in de moedergroep).
Bij twijfel of het arrangement passend is voor de aangemelde leerling zal er een proefplaatsing tot
aan de herfstvakantie afgegeven worden.
De school informeert de ouders van de aangemelde leerling.
Er is bekend:
• Op welke IKC’s gedurende het schooljaar 2022-2023 schakelklassen gevestigd zijn.
• Welke schakelklasleerkrachten gekoppeld zijn aan welke IKC.
• Welke ambulant co-teachers gekoppeld zijn aan welke school.
• Welke leerkrachten ondersteuning krijgen door middel van ambulante co-teaching.
Scholen worden hierover geïnformeerd.

Oktober 2022
De onderwijsbehoeften in het handelingsplan van de leerling zijn door de leerkracht en de
schakelklasleerkracht ingevuld en gedeeld met de ib’er. De handelingsplannen worden geüpload
naar de OneDrive van de schakelklassen.

Voor vragen kunt u terecht bij uw schakelklasleerkracht/ ambulant co-teacher of Anouk Lormans
(anouk.schakelklas@gmail.com / 06-18706998).
N.B. Leerlingen die gedurende het schooljaar verhuizen worden in overleg en indien mogelijk in een
andere schakelklas geplaatst.
Leerlingen die door ouders op een andere basisschool aangemeld worden om plaatsing in een
schakelklas te genereren, worden niet in behandeling genomen.

