Expertisecentrum Voila
In 2020 is Voila gestart met een expertisecentrum. Het expertisecentrum is fysiek gesitueerd
in KC Berkelwijk en maakt formeel deel uit van obs De Heerd (brin 12MF)
Onderdelen van het expertisecentrum bij de start van schooljaar 2021-2022
● onderwijs aan nieuwkomers
● onderwijs aan kinderen met een VVE beschikking of,
● leerlingen waarbij er vragen zijn over de taal of communicatieve redzaamheid en
waarbij verdere observatie nodig is om een gedegen advies te geven over een
passende onderwijssetting.
● ambulante begeleiding nieuwkomers
● intensieve instructiegroep

Onderwijs aan nieuwkomers
-

-

Voor wie?
Het expertisecentrum verzorgt onderwijs aan nieuwkomers van 4-12 jaar in 2
taalgroepen. Deze groepen zijn ingedeeld op leeftijd: Groep geel voor leerlingen in
de leeftijd gr. 3-8 en groep groen voor leerlingen in de leeftijd van groep 1-2.
Inhoud
groep geel: Het leren van de Nederlandse taal. Zowel mondeling als schriftelijk Het
gaat hier om een specifiek NT2 aanbod (woordenschat, uitspraak, zinsbouw etc.),
technisch en begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast is er ook veel ruimte
en aandacht voor de Nederlandse cultuur en het Nederlandse onderwijssysteem.
Bewegingsonderwijs en de creatieve vakken komen ook aan bod.
groep groen: Het leren van de Nederlandse taal. Een specifiek mondeling NT2
aanbod en de ontwikkelingsdoelen van groep 1-2.
Naast de inhoud staat in zowel groep geel als groep groen het welbevinden centraal.
Het hebben van succeservaringen, werken aan zelfstandigheid etc.

-

Doel
Het doel is dat deze kinderen na 1-1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs,
passend bij hun leeftijd.

-

Organisatie
Leerlingen krijgen hier volledig onderwijs.

-

Aanmeldingsprocedure
Leerlingen worden aangemeld bij de directeur van De Heerd. Hij maakt met de intern
begeleider en/of één de groepsleerkrachten een afspraak voor een intake gesprek.

Onderwijs aan jonge kinderen met een VVE beschikking of anderzijds vertraagde
taalontwikkeling

-

Voor wie?
Kinderen waarvan hun ouders een migratieachtergrond hebben en de Nederlandse
taal nog onvoldoende beheersen om te starten in groep 1 van een reguliere
basisschool.
Kinderen met een vertraagde (taal-) ontwikkeling, waarbij nog niet helemaal duidelijk
is wat de juiste plek voor het vervolgonderwijs is.

-

Inhoud
Deze leerlingen volgen het onderwijs in de taalgroep onderbouw (groep groen).

-

Aanmeldingsprocedure
Leerlingen worden aangemeld bij de directeur van De Heerd. Hij maakt met de intern
begeleider en/of één de groepsleerkrachten een afspraak voor een intake gesprek.
Indien wenselijk en mogelijk wordt een observatie gedaan door een leerkracht van
groep groen, de intern begeleider of de ambulant begeleider.

Ambulante begeleiding
-

voor wie?
Leerlingen die in groep geel of groen (de niet-Nederlandstalige leerlingen) gezeten
hebben en uitstromen naar een school binnen Leusden, krijgen nog een jaar
ambulante begeleiding op hun eigen school.

-

inhoud
Ondersteuning op NT2 onderwijs, en het aanleren van de specifieke schooltaal
aansluitend bij de groep van de leerling.
Naast het werken met de leerling, verzorgt de ambulante begeleider ook
informatiebijeenkomsten en scholing en/of coaching aan leerkrachten die een
nieuwkomersleerling in de groep krijgen.

-

Doel
Kansen ongelijkheid verminderen voor deze leerlingen. Uit onderzoek blijkt dat
nieuwkomerskinderen nog 6 jaar specifieke NT2 ondersteuning nodig hebben om
kansenongelijkheid te verminderen.

-

organisatie
De ambulant begeleider komt 2x per week op school bij kinderen vanaf groep 3. Bij
de jongere kinderen is dit 1x per week.

-

Aanmeldprocedure
Leerlingen die vanuit de taalgroepen doorstromen naar het regulier onderwijs krijgen
automatisch deze begeleiding.
Voor andere leerlingen kan contact opgenomen worden met de stafmedewerker
passend onderwijs.
Intensieve instructiegroep (groep goud)
-

Voor wie?
Leerlingen die een passend aanbod (veel herhaling, leren in kleine stapjes, extra
uitleg e.d.) nodig hebben om tot leren te komen en hierbij leerkracht afhankelijk zijn.

De leerlingen krijgen een aanbod dat aansluit bij hun onderwijsbehoefte op de
kernvakken (rekenen, taal en lezen) en volgen op deze vakgebieden een eigen
(individuele) leerlijn. Zij hebben onvoldoende baat (gehad) bij extra ondersteuning op
één van de Leusdense basisscholen en zouden om die reden in aanmerking komen
voor een TLV voor een SBO school. Groep goud is voor leerlingen van groep 3 t/m 8.
Bij al deze leerlingen is de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband
betrokken.
Het gedrag van deze leerlingen is niet belemmerend om tot leren te komen.
Leerlingen in deze groep zitten ook in een stamgroep op de Holm of De Heerd en
zijn ook ingeschreven op één van beide scholen.

-

Inhoud
Leerlingen in deze groep krijgen hier dagelijks onderwijs op de hoofdvakken:
● lezen (technisch en begrijpend)
● taal (taalbegrip en spelling)
● rekenen/wiskunde

-

Doel
Het doel is dat deze leerlingen uitstromen aan het eind van de basisschool naar een
voor hen passende school voor VO.
Het kan dus zijn dat leerlingen 6 jaar lang (van gr. 3 t/m 8) in deze groep onderwijs
krijgen aangeboden. Het kan ook zijn dat een leerling voldoende zelfstandig kan
werken en verder kan met een alleen een ondersteuning in de stamgroep. Jaarlijks
wordt dit besproken met de groepsleerkracht van goud, de stamgroep, intern
begeleider van de school.

-

Organisatie
Leerlingen starten de dag in hun stamgroep. Van 9.00-12.00 uur zitten zij in groep
goud en krijgen daar hun onderwijs. Vanaf 12.00 zijn zij weer in hun stamgroep en
volgen daar onderwijs in de overige vakken. Ook gym doen zij mee met hun
stamgroep.
De leerkracht van groep goud stemt met de intern begeleider van de leerling het
onderwijsaanbod per half jaar vast. Deze doelen worden vastgesteld en besproken
met ouders. Twee jaarlijks vindt er een evaluatie plaat. Ook de groepsleerkracht van
de stamgroep is hierbij betrokken.

-

Aanmeldingsprocedure
Wanneer een extra ondersteuning op een school niet (meer) toereikend is om aan de
onderwijsbehoefte van een kind te voldoen bespreekt de onderwijsondersteuner en/
of intern begeleider de mogelijkheid van de intensieve instructiegroep met de ouders
van de leerling.
De stafmedewerker passend onderwijs van Voila wordt door de onderwijsondersteuner geïnformeerd en ouders kunnen contact opnemen met de
stafmedewerker. Er wordt een afspraak gemaakt.

Na een eerste algemene oriëntatie kunnen ouders hun kind aanmelden bij de Holm
of De Heerd. De samenstelling van de stamgroep kan een reden zijn dat plaatsing op
één van de twee scholen niet mogelijk is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Alette Rond
arond@voilaleusden.nl

