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Onze school
Welkom op Taalschool De Vlugt!
Taalschool De Vlugt is een afdeling van de Burgemeester De Vlugtschool. De leerlingen van Taalschool De
Vlugt komen uit alle delen van de wereld. Op dit moment hebben we leerlingen uit Syrië, Marokko,
Turkije, Bulgarije, Brazilië, Griekenland, Engeland, Letland, Duitsland, Rusland, Afghanistan, Iran, Irak,
Eritrea, Spanje, Sudan, Uganda, India en Tunesië.
In deze schoolgids krijgt u een beeld van Taalschool de Vlugt. Ouder(s)/verzorger(s), kinderen en
betrokkenen kunnen zien wat er gedaan wordt in de klassen en op school.

De Burgemeester de Vlugtschool
De Burgemeester De Vlugtschool is 60 jaar geleden opgericht in de toen nieuw gebouwde tuinstad
Slotermeer. In september 2017 is de school begonnen met het geven van onderwijs aan nieuwkomers:
Taalschool de Vlugt! Op dit moment hebben we plaats voor 60 leerlingen.
Taalschool de Vlugt is als onderdeel van de Burgemeester de Vlugtschool een openbare basisschool. Dit
betekent dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht geloofs- en/of levensovertuiging van
de ouders. In het openbaar onderwijs worden deze verschillen geëerbiedigd, zelfs wenselijk geacht voor
de optimale sociale ontwikkeling van de kinderen.
Leerlingen van verschillende achtergronden bezoeken onze school. In totaal hebben we op onze school
kinderen van wel 20 verschillende nationaliteiten.
Aan de school zijn op dit moment 9 personeelsleden verbonden. Daarnaast zijn er op school stagiaires en
leerkrachten in opleiding (LIO) werkzaam die praktijkervaring opdoen.
De directie van de Burgemeester de Vlugtschool bestaat uit Mariët ten Berge en Eva Arents. De Taalschool
de Vlugt heeft Josine Hordijk als teamleider.
De school valt onder het bestuur van:
Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)
Thomas van Aquinostraat 2
1064 NE Amsterdam
Telefoon 020 3460690

Visie en Missie
Taalschool De Vlugt is, als onderdeel van de Burgemeester De Vlugtschool, een onderwijsvoorziening in
Amsterdam Nieuw West voor nieuwkomers in de leeftijd van 6 tot 12 jaar (kinderen in de leeftijd van 4 en
5 jaar gaan naar de gewone onderbouwgroep) die in Nederland onderwijs willen of moeten volgen en die
korter dan een jaar in Nederland zijn. Onze leerlingen komen uit heel de wereld, spreken niet of
onvoldoende de Nederlandse taal en krijgen bij ons gedurende 1 a 1,5 jaar onder andere een intensief
woordenschatprogramma aangeboden waarbij ook aandacht is voor de sociaal emotionele ontwikkeling
van de leerlingen binnen een nieuwe cultuur.
Vanuit onze kernwaarden aandacht, creativiteit en welbevinden willen wij effectief onderwijs verzorgen
dat aansluit bij het individuele niveau van de kinderen uit de doelgroep, hun ontwikkeling stimuleren en
met hen een uitstroomniveau bereiken dat de hoogste slagingskans biedt op de vervolgschool.
Taalschool de Vlugt:
•

Is een plek waar alle kinderen zich op hun eigen niveau optimaal kunnen ontwikkelen.

•

Is een plek waar de Nederlandse taal de basis is van al het leren.

•

Biedt een brede basis: kinderen kunnen hun eigen talent ontdekken en ontwikkelen op het
gebied van cultuur en sport.

•

Zet ontwikkelingen op het gebied van ICT in het onderwijs in.

•

Is een plek waar iedereen zich veilig

•

Kent een professionele cultuur: samenwerken (team, kinderen en ouders), open leercultuur,
transparant.

•

Is een gezonde school

In de klas
De kinderen krijgen in kleine groepen (maximaal 15 leerlingen) les van speciaal opgeleide leerkrachten.
Ieder kind werkt op zijn of haar eigen niveau. Waar nodig krijgen kinderen individueel aangepaste les of
begeleiding.

De leerkrachten en onderwijsondersteuners

TK1

Juf Marloes

Leeftijd 8 t/m 12

Gealfabetiseerd

Leeftijd 8 t/m 12

Niet gealfabetiseerd

Leeftijd 6 t/m 8

Niet gealfabetiseerd

Meester Najib

TK2

Juf Josine

Meester Najib

TK 3

Juf Ineke

Juf Jeanet

TK 4
Leeftijd 4 t/m 6

Juf Rianne

Niet gealfabetiseerd

Onderwijs ondersteuning:

Juf Laura
Intern begeleiders

Meester John

Juf Kiren
Vakdocenten

Juf Marloes

Meester Addie

Juf Marlissa

Juf Helga

Juf Annemieke

Juf Annedien

Onderwijsaanbod
Gezien de achtergronden en de migratiegeschiedenis van de leerlingen is de sociaal-emotionele
ontwikkeling van groot belang. De aanpak van “Kanjertraining” en “Wereldburgers” is hierbij onze
leidraad.
In de groepen leren leerlingen mondeling Nederlands, technisch en begrijpend lezen en spelling. In
vergelijking met een reguliere basisschool besteden we veel tijd aan de Nederlandse taal.

Bij de lessen mondeling Nederlands gaat het om het aanleren van woordenschat, grammatica, klanken en
taalfuncties, zoals begroeten en de weg vragen in het Nederlands. Voor mondeling Nederlands werken we
groepsdoorbrekend, zodat een leerkracht niet meer dan een of maximaal twee niveaus heeft. De andere
vakken worden gegeven in de basisgroep met leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd of ontwikkeling.
Leerlingen leren het aanvankelijk en voortgezet technisch lezen. We houden hierbij uiteraard rekening
met het gegeven of de leerling wel of geen school heeft bezocht in het herkomstland en al of niet
gealfabetiseerd is in de eigen taal.
Begrijpend lezen doen we door actuele teksten te lezen en zo de kennis van de wereld van de leerlingen
uit te breiden.
Leerlingen die al wat langer op de Taalschool de Vlugt zijn, krijgen ook les in spelling en leerlingen die
uitstromen naar de hoogste groepen van de basisschool en het voortgezet onderwijs krijgen ook
werkwoordspelling.
Naast onderdelen van de Nederlandse taal, staat ook rekenen op het lesrooster. Speciaal aandachtspunt
hierbij is het leren van de “rekentaal”.
Er wordt aandacht besteed aan fijne motoriek en (technisch) schrijven met het doel een duidelijk
leesbaar handschrift te behouden of te ontwikkelen.
Natuurlijk heeft ook de creatieve ontwikkeling van de leerlingen onze aandacht. Het gaat hierbij om
muziek, expressie, tekenen en handvaardigheid.
Bewegingsonderwijs staat wekelijks op het lesrooster en wordt gegeven door een vakleerkracht.
De leerlingen leren om te gaan met de computer. De computer wordt gebruikt voor de lessen taal en
rekenen.

Onze methodes
Vak Methode
Technisch lezen Veilig leren lezen
Estafette
Woordenschat Logo3000
Klein beginnen
Mondeling Nederlands
Volgens de stappen ‘Met woorden in de weer’
Spelling Staal
Sociale vaardigheidstraining Wereldburgers
Kanjertraining
Rekenen Pluspunt
Maatwerk
Schrijven Pennenstreken

Leerlingenzorg
Voor iedere leerling wordt een eigen leerplan opgesteld: het zogenaamde individuele
ontwikkelingsplan. In dit plan staan de doelen beschreven die we willen halen met een
leerling. Wanneer de doelen uit het plan bijna behaald zijn, nemen we samen met de
ouders/verzorgers contact op met de stamschool. Vooralsnog hanteren we bij uitstroom naar het
basisonderwijs twee uitstroommomenten: juli (zomervakantie) en februari. Voor de leerlingen die
uitstromen naar het voortgezet onderwijs hanteren we als uitstroommoment alleen de maand juli
(zomervakantie).

Doorstroomschema
Taalschool de Vlugt
1 jaar onderwijs
4 jaar à
5 jaar à
6 jaar à
7 jaar à
8 jaar à
9 jaar à
10 jaar à
11 jaar à
12 jaar

Stamschool
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
Stamgroep
à à à à

è
è
è
è
è
è
è

Uitstroom groep 1 of 2
Uitstroom groep 2 of 3
Uitstroom groep 3 of 4
Uitstroom groep 4 of 5
Uitstroom groep 5 of 6
Uitstroom groep 6 of 7
Uitstroom groep 7 of 8
Uitstroom ISK of VO/VSO
Uitstroom ISK

Ouderbetrokkenheid
MR & GMR
Onze school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De raad heeft de bevoegdheid om mee te
praten, denken en beslissen over veel zaken die de school betreffen. Deze bevoegdheden liggen vast
in een reglement. De MR bewaakt samen met het team de kwaliteit van het onderwijs op de school.
De MR van de Taalschool de Vlugt/Burgemeester de Vlugtschool bestaat uit:

Leerkrachten geleding
juf Lilian
juf Anita
juf Rianne
Ouder geleding
Tahiraj
Batou
Raiss
Het bestuur van de school (STWT) heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad
(GMR). In deze GMR worden school overstijgende onderwerpen besproken.

Ouderraad
De school beschikt over een enthousiaste ouderraad. De ouderraad ondersteunt de school bij
verschillende activiteiten als feest- en sportdagen, schoolreisjes enz. Verder is het innen van de
jaarlijkse ouderbijdrage en het beheer ervan een belangrijke taak van de ouderraad.

Ouderbijdrage
Om de uitstapjes en andere activiteiten te bekostigen vragen wij u een vrijwillige ouderbijdrage van
€ 45,00 per kind. U kunt dit bedrag pinnen bij de administratie.

Praktische informatie
Schooltijden
Op Taalschool De Vlugt wordt gewerkt volgens het continurooster. Dit betekent dat de school
dagelijks start om 8.35 uur en duurt tot 14.20 uur. Om 8.25 uur gaan de deuren open, dan heeft u de
gelegenheid om uw kind naar zijn klas te brengen.
Wanneer uw kind te laat in de les arriveert wordt hier een notitie van gemaakt. Bij regelmatig te laat
komen volgt een gesprek met de directie.
Bij ziekte van uw kind vragen wij u contact op te nemen met de school voor 8.30 uur.

Gymkleding
In alle groepen worden de gymlessen verzorgd door de vakleerkracht. De kinderen van groep 1/2
hebben gymschoenen nodig, in de groepen 3 t/m 8 sporten de kinderen in gymkleding. Vanwege de
veiligheid zijn alleen sporthoofddoekjes toegestaan. Naast deze lessen wordt er 1x per jaar een
sportdag georganiseerd.

Aanmelding
Ouders/verzorgers zoeken eerst een basisschool in de buurt (de Burgemeester de Vlugtschool kan
natuurlijk ook!) waar ze hun kind graag naar school willen laten gaan. Als ze hun kind hebben
aangemeld, zal de basisschool het kind doorverwijzen naar het digitale loket. Dit digitale loket (het
centrale meldpunt nieuwkomers primair onderwijs Amsterdam) beheert een database met alle

beschikbare plaatsen voor nieuwkomers op de verschillende basisscholen in Amsterdam, dus ook die
van de Burgemeester De Vlugtschool. Indien de leerling voldoet aan de criteria voor plaatsing, zoekt
het meldpunt een plaats voor deze leerling .
Als de leerling wordt aangemeld voor Taalschool de Vlugt, wordt er zo spoedig mogelijk een afspraak
gemaakt voor een intakegesprek waarbij wij de ouders/verzorgers altijd vragen hun kind mee te
nemen. Na de intake volgt een kennismaking met de leerkracht en kan het kind de eerste maandag
na het intakegesprek bij ons op school beginnen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids van de Burgemeester de Vlugtschool
(www.devlugtschool.nl) en de website www.taalschooldevlugt.nl.

