Schilder de wereld in je eigen kleuren!
Paint the world in your colours!

Leimundo is een internationaal georiënteerde openbare basisschool en staat in de wijk
Leiden Zuidwest. Aan de school zijn twee Internationale Schakelklassen verbonden. Deze
klas is voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar (uitzonderingen voor 6-jarigen) die korter dan
een jaar in Nederland wonen en de Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen. Het doel
is om leerlingen de Nederlandse taal te leren en kennis te laten maken met de Nederlandse
cultuur en gewoonten.
Wanneer leerlingen langer in de Internationale Schakelklas zitten gaan zij ook lessen in de
reguliere groepen volgen om de instroom en integratie te bevorderen.
Leerlingen mogen maximaal één jaar in deze schakelklas blijven. Na een jaar kunnen zij
doorstromen naar een reguliere groep of naar het voortgezet onderwijs. Het is mogelijk
gedurende het gehele schooljaar in te stromen. Er is ruimte voor maximaal vijftien kinderen
in één groep .
Inschrijving leerlingen
Leerlingen die in aanmerking komen voor de Internationale Schakelklas moeten voldoen aan
de onderstaande criteria:
1| de leerling heeft een beperkte taalvaardigheid in het Nederlands
2| de leerling is korter dan één jaar in Nederland
3| het verblijf in Nederland is langer dan 3 maanden
4| de leerling is in de leeftijd van 7 tot en met 11 jaar
5| de leerling woont in het toelatingsgebied van Leimundo.
Tijdens de intake wordt gekeken of een leerling geschikt is voor de Internationale
Schakelklas. Bij twijfel vindt er een uitgebreide test plaats.
De directeur neemt uiteindelijk het besluit met betrekking tot de definitieve plaatsing.
Onderwijs
Taal en rekenen staan centraal in de Internationale Klas. Daarnaast krijgen zij ook vakken
als beeldende vorming, sociaal emotionele vorming, themalessen wereldoriëntatie en
gymnastiek.

1 | Taal
Spreken
Spreken is een van de belangrijkste
vakken in de Internationale
Schakelklas. Om Nederlands te leren
wordt er gebruik gemaakt van
verschillende spreekprogramma’s
zoals ‘Mondeling Nederlands nieuw'
en 'Horen Zien en Schrijven'. Hierbij
wordt gewerkt vanuit thema’s die dicht
bij de dagelijkse beleving liggen zoals
bijvoorbeeld ‘de school’, ‘wonen’ en
‘vervoer’.
De leerlingen leren in ongeveer één
jaar voldoende woorden om ruim
voldoende Nederlands te spreken en
te begrijpen.
Technisch en begrijpend lezen
De leerlingen leren Nederlands lezen met behulp van de methode ‘Veilig Leren Lezen’ en
‘Estafette’.
Wanneer een leerling het technisch leesniveau E4 beheerst, wordt gestart met begrijpend
lezen. Hiervoor wordt de methode ‘Nieuwsbegrip’ gebruikt.
Spelling/schrijven
Schrijven in een nieuwe taal is moeilijk voor leerlingen. We gebruiken onder andere ‘Veilig
Leren Lezen', 'Nederlands voor anderstaligen', 'Spelling in de lift'. Daarna wordt overgestapt
op de methodes die in de reguliere klassen worden gebruikt.
Voor het leren schrijven van de letters wordt onder andere de methode ‘Pennenstreken’
gebruikt.

2 | Rekenen
Als leerlingen beginnen in de Internationale Schakelklas nemen we eerst een rekentoets af
om hun niveau te bepalen.
Aan de hand van de scores maken we voor elke leerling een programma met behulp van
‘Alles Telt’, ‘Oefenboekjes rekenen van Malmberg’, ‘Slagwerk’ , ‘Mijn tafelboek’,
‘Geldrekenen’, ‘Metriek’, ‘Tellers en noemers’, en Klokkijken’.
Begeleiding en leren
In de Internationale Schakelklas zitten kinderen van verschillende leeftijden en niveaus bij
elkaar. Dat betekent dat zij voor een groot deel een individueel lesprogramma volgen.
De leeromgeving is zo ingericht dat de leerlingen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen werken.
Wij gebruiken digitale en audiovisuele hulpmiddelen ter ondersteuning van ons onderwijs. Dit
geeft de leerkracht ruimte om aan een groepje of één leerling instructie te geven.
Alle leerlingen beginnen aan het basisprogramma. Gedurende drie maanden wordt gekeken
naar het leerrendement, werk –en luisterhouding. Naar aanleiding van de observatie en
toetsen wordt in samenwerking met de intern begeleider een leertraject opgesteld.
Vier keer per jaar vindt er een trajectbespreking plaats tussen de leerkracht en intern
begeleider. Tijdens deze bespreking wordt het leertraject geëvalueerd en eventueel
bijgesteld.
Bijhouden van vorderingen
Voor de toetsing van de leerstof maken we gebruik van methodeonafhankelijke (zoals Citotoetsen) en methodegebonden toetsen. Elke leerling heeft een eigen toetskalender. Drie
keer per jaar krijgen de leerlingen een leerling-rapport. Op dit rapport wordt aangegeven in
welk leerjaar een kind zich bevindt.
Contacten tussen school en ouders
Na de toelating tot de Internationale Schakelklas worden ouders uitgenodigd voor een
intakegesprek. Tijdens dit gesprek worden ook eventuele gegevens van de vorige school
besproken. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een voortgangsgesprek plaats.
Tot slot
Voor meer informatie over de Internationale Schakelklassen kunt u contact opnemen met:
Jan Diebels - Directeur
Patrick Geirnaert – Coördinator Internationalisering
T +31 (0)71 572 42 42
E jandiebels@leimundo.nl
E patrickgeirnaert@leimundo.nl

