Taalplus
Leerlingen die goed kunnen leren maar een taalachterstand hebben, kunnen op ONC
Clauslaan Taalplus volgen. Taalplus is een programma voor leerlingen die na groep 8 de
Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om op hun juiste niveau in het voortgezet
onderwijs te starten. Het doel is om met extra aandacht en taalondersteuning de achterstand
zodanig te verkleinen, dat zij een opleiding kunnen volgen die past bij hun intellectuele
mogelijkheden.
Wat is Taalplus?
Taalplus is een programma in leerjaar 1 van het voortgezet onderwijs met extra veel
aandacht voor taal. De leerling volgt dus gewoon het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs, maar krijgt hierbij extra taalondersteuning. Uitbreiding van de woordenschat,
technisch en begrijpend lezen, spelling en grammatica, mondelinge communicatie, alles
komt aan bod. De leerlingen doen niet langer over hun opleiding maar kunnen wel langere
schooldagen hebben dan gebruikelijk is.
Voor wie is Taalplus bedoeld?
Taalplus is bedoeld voor leerlingen die een omvangrijke taalachterstand (van 1 à 2 jaar)
hebben die niet is veroorzaakt door specifieke leer- of gedragsproblemen. Belangrijk is dat
hij of zij gemotiveerd is om zich extra in te zetten om de taalachterstand in te lopen. Na een
jaar kan de leerling op zijn of haar niveau de opleiding vervolgen.
Begeleiding
De leerlingen krijgen tijdens de lessen Nederlands en de andere vakken extra ondersteuning
door een taalcoach die ervaring heeft met taalachterstand. Naast het gewone lesprogramma
krijgen de leerlingen ook extra lessen. Taalondersteuning over algemene onderwerpen,
specifieke schooltaal, maar ook vakgerelateerde taal die als bekend wordt verondersteld bij
startende leerlingen in het voortgezet onderwijs, maar die bij deze leerlingen geheel of
grotendeels ontbreekt. Voor leerlingen die het nodig hebben is er individuele ondersteuning.
Aanmelden
De basisschool (en dus niet de ouders) meldt de leerling aan voor Taalplus. De procedure is
verder als volgt:
•

Aan de hand van de gegevens van de aanmelding basisonderwijs en het
onderwijskundig rapport vindt op ONC Clauslaan een intakegesprek met de
ouder(s)/verzorger(s) en de leerling plaats.

•

•

Het onderwijskundig rapport geeft aan dat:
a. de leerling een omvangrijke taalachterstand (van 1 à 2 jaar) heeft die niet
veroorzaakt is door specifieke leer- of gedragsproblemen;
b. de leerling gemotiveerd is om te leren en zich extra in te zetten om de
taalachterstand in te lopen.
De leerling, ouder(s)/verzorger(s) en de school tekenen een samenwerkingscontract
dat verplichtingen met zich meebrengt qua inzet en betrokkenheid van alle partijen.

Vragen
Heeft u vragen, dan kunt contact opnemen met de teamleiders van de brugklas:
•
•

Margreet Vink: m.vink@onc.unicoz.nl, 079 316 90 42
Rik Zwart: h.zwart@onc.unicoz.nl, 079 316 90 42

