
ZORGCYCLUS IN HET 

NIEUWKOMERSONDERWIJS



WERKWIJZE IN EEN NOTENDOP

Intake ouders Beginsituatie

Beginsituatie

3 weken 
overleg

Toetsen en 
observaties

om de 10/13 
weken

zorggesprek

oudercontact

Uitstroom en

Nazorg

Nieuwe

leerling



Intake met ouders

• warm welkom

• rondleiding

• dagelijkse gang van zaken mbv (picto) schoolgids/ folder

• wennen aan de andere cultuur; eten, regels, sport

• vervoer

• achtergrondinformatie kind: algemene gegevens en ziekte/ psychische gesteldheid

• ouders te allen tijde welkom

• Informatie over school van herkomst

	
Inschrijfformulier	voor	plaatsing	in	de	ITK	

Achternaam	kind	 	 Achternaam	verz.1	 	

Voornaam	kind	 	 Voornaam	verz.1	 	

Roepnaam	kind	 	 Relatie	kind	 	

Geslacht	 	 Geb.	datum,	land	 	

Geboorte	datum	 	 Nationaliteit	 	

Geboorteland	 	 Adres	(straat	+	nr.)	 	

Nationaliteit	 	 Postcode,	plaats	 	

Datum	in	Nederland	 	 Telefoonnummer	 	

BSN	kind	
en/of	ander	nummer	

	 Aantal	jaren	onderwijs	
en	locatie	

	

Broers/zussen	 	 Beroep	momenteel	 	

Plaats	in	het	gezin	 	 Achternaam	verz.2	 	

Allergieën/medicijnen	kind	 	 Voornaam	verz.2	 	

Emailadres	ouders	 	 Relatie	kind	 	

Extra	contactpersoon	

en	relatie	contactpersoon	

	 Geb.	datum,	land	 	

Telefoonnummer	 	 Nationaliteit	 	

Buurtschool	 	 Telefoonnummer	 	

Leerlingenvervoer?	 	 Aantal	jaren	onderwijs	
en	locatie	

	

Startdatum	ITK	 	 Beroep	momenteel	 	

	

Taalsituatie:	

Wat	is	de	moedertaal?	 	

Hoe	is	de	moedertaal?	 	

Spreken	ouders	dezelfde	taal?	 	

In	welke	taal	kunnen	wij	met	de	ouders	praten?	 	

	

Ontwikkeling	kind:	

Zijn	er	bijzonderheden	t.a.v	zwangerschap?	 	

Hoe	was	de	ontwikkeling	van	de	leerling	als	
baby-	peuter	-	kleuter	

	

Heeft	het	kind	ooit	in	het	ziekenhuis	gelegen?	

Waarvoor?	

	



Beginsituatie bepalen

• hoe gedraagt het kind zich

• kleuters; welke vaardigheden beheerst het kind al

• lezen in eigen taal?

• grafemen, auditieve synthese

• soms AVI, DMT, PI

• hoofdrekenen

• motorisch schrijven



ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN

Na 26  weken  klik	hier	voor	maand/jaar 

 Minimumdoel behaald aantal goed/ tijd/score 

Grafemen 34   

Aud.synthese 20   

DMT  Dle 10   

AVI    E3   

SVT hoofdrek. Dle 34 (was 
Dle 20) 

  

SVT rek/wisk Dle 22 (was 
Dle 20) 

  

PI dictee Dle 8   

TAK receptief 2250   

TAK productief 1150   

 

Thematoetsen mondelinge taal in deze periode 

 receptief minimumdoel 80% productief minimumdoel 65% 

Thema:    

Thema:    

Thema:    

Naam bevindt zich nu in dit stadium van de taalverwerving*: Kies	een	item. 

 

Opmerkingen en plan van handelen in de komende periode: 
Technisch lezen: 

Beginsituatie: Doel: Organisatie en inhoud instructie: Materialen: 

    

 

Spelling: 
Beginsituatie: Doel: Organisatie en inhoud instructie: Materialen: 

    

 

Rekenen: 
Beginsituatie: Doel: Organisatie en inhoud instructie: Materialen: 

    

 

Begrijpend lezen: 
Beginsituatie: Doel: Organisatie en inhoud instructie: Materialen: 

    

 
Woordenschat: zie groepshandelingsplan 
Taal:                 zie groepshandelingsplan 
SEO:                zie ‘Het gedrag in de groep’ 

	

• voor de kleuters: 

4/5/6 jarigen

• voor 1e en 2e jaars

nieuwkomers

• alle info in één 

document



ONTWIKKELINGSPERSPECTIEVEN:

LEERLIJNEN GEKOPPELD AAN ACHTERGROND EN LEEFTIJD

Leerlijn:

Route achtergrond leeftijd

1 Voorschoolse educatie 6-7

2 Niet geletterd 6-7, 7-8, 8-9

3 Geletterd, taalverwant 6-7, 7-8, 8-9

4 Geletterd, niet taalverwant 6-7, 7-8, 8-9

5 Geletterd, taalverwant 9-10, 10-11, 11-12

6 Geletterd, niet taalverwant 9-10, 10-11, 11-12

7 Niet geletterd 9-10, 10-11, 11-12



• welke leerlijn past bij welke leerling

• minimumdoelen als alarmbel

• toewerken naar niveau van de basisschoolgroep

• uitstroom bepalen op basis van SEO, DLE en overleg 

basisschool

LEERLIJNEN



NIEUWE

LEERLIJNEN VOOR

NIEUWKOMERS

WWW.LOWAN.NL/PO/LEERLIJNEN



start en eind = een ander kind

andere achtergronden

andere culturen

ander onderwijs

ander verwachtingspatroon

andere behoeftes

andere benadering

PROGRAMMA OP MAAT



METHODE- ONAFHANKELIJKE TOETSEN 

Voorbeelden van toetsen:

Je neemt toetsen af om de vorderingen van de leerling goed kunnen volgen op het gebied van technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, 

woordenschat en rekenen. Voorbeelden van COTAN goedgekeurde toetsen zijn:

• Technisch lezen AVI toets score op AVI niveaus (niveau dat de lln. beheerst), DMT toets score met I t/m V

• Spelling PI dictee score met DLE/ CITO 3.0 score met I t/m V

• Begrijpend Lezen CITO 3.0 score met I t/m V

• Woordenschat TAK passief/actief score aantal woorden

• Hoofdrekenen SVT hoofdrekenen score met DLE (5 minutentoets)/ Bareka

• Rekenen SVT rek/wisk score met DLE (rekenvaardigheden)/ CITO Rekenen/Wiskunde 3.0 score met I t/m V

Toetsresultaten worden omgezet in DLE. Men kan het niveau van het betreffende kind dan vergelijken met het niveau dat een Nederlands 

kind heeft na een X aantal maanden onderwijs. 

Door deze DLE de gehele periode te gebruiken, heb je een eenduidig systeem waarmee je specifiek het leerrendement kunt meten.



• veiligheid

• didactiek

• autonomie

• ouders

• samen

SPRONGEN MAKEN OF REMEDIËREN



Het in kaart brengen 

van het systeem 

rondom een leerling is 

teamwerk én 

maatwerk.

De stappen waarnemen en begrijpen 

kosten veel tijd. Bij nieuwkomers 

spelen zoveel factoren mee:

- kindfactoren

- omgevingsfactoren

- trauma

- didactische gegevens van toetsen

IEDERE 10 OF13 WEKEN METHODE- ONAFHANKELIJKE TOETSEN EN OBSERVATIES: OP KIND-, GROEPS- EN SCHOOLNIVEAU.



IEDERE 10 OF 13 WEKEN EEN LEERLING- OF GROEPSBESPREKING

Een voorbeeld van een zorgbordsessie



Hoe verzamel je informatie?

• Gesprekken met ouders

• Gesprekken met leerling

• Observaties

• Toetsgegevens

• Informatie externen

Over welke factoren?

• Cognitief

• Didactische ontwikkeling

• Werkhouding

• Sociaal-emotionele ontwikkeling

• Lichamelijk

• Onderwijs (groep, school, organisatie)

• Thuissituatie

KIND- OF OMGEVINGSFACTOREN?

BEVORDEREND OF BELEMMEREND



Om de bevorderende en belemmerende factoren in kaart te krijgen, is een netwerk noodzakelijk.

Een netwerk kan bestaan uit:

• SWV

• Ondersteuningsteam/ ambulante begeleiding

• Jeugdarts

• Ouders

• Logopediste

• Ergo- of speltherapeut

• Maatschappelijk werk

• MDO

• COA

NIEMAND TUSSEN WAL EN SCHIP: HET NETWERK



MET LEERKRACHT EN OUDERS

• wat heeft het kind nodig

• welke groep

• voorkeur school ouders en kind

• samen zoeken

OP ZOEK NAAR EEN BASISSCHOOL

• oriënterend(e) telefoongesprek(ken)

• ouders intake

• overdrachtsdocument

• wendag(en)

• warme overdracht

UITSTROOM



Goede warme 
overdracht, bij 
zorgleerling 
alvast eerste 
afspraak 
plannen

Na 4 weken 
contact 
basisschool via 
mail

Bezoek en/of 
observatie nav
hulpvraag

Hulp bij maken 
van plan

Check of het 
plan loopt en 
evt verdere hulp

NAZORG


