
 

 

                                                                                                                
Taalloket   
Singelland VHS  
01-03-2019 tot 01-03-2020  

  
Het taalloket is een pilot binnen Singelland VHS en is een meertalige 'huiskamer' voor de 
nieuwkomers op school. Er wordt huiswerkbegeleiding en ondersteuning bij leerstrategieën 
en lichte sociaal emotionele problematiek geboden. Docenten van nieuwkomers kunnen ook 
bij dit loket terecht voor handelingsgerichte adviezen.   
 
Het taalloket;  

• wil het taalniveau van kinderen bevorderen om zodoende het beoogde 
onderwijsdoel te bereiken passend bij aanleg en interesse van de leerling.   

• levert een positieve bijdrage tot integratie in de school.   

• draagt bij aan een positief zelfbeeld en bekwaamheid gevoel van leerlingen.   

• doet een positieve aanzet tot meer eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen 
leerproces.  

 
De beoogde resultaten van het taalloket zijn;  

• een succesvolle doorstroom van nieuwkomers afkomstig van AZC-school en ISK in 

het regulier onderwijs.  

• volwaardige deelname van deze doelgroep aan het onderwijs door het adequaat 

kunnen volgen van het curriculum-aanbod passend bij aanleg en interesse van de 

leerling.  

• Voldoende mate van tevredenheid over zelfbeeld en bekwaamheid gevoel van de 

leerling.  

 
Het taalloket is geen huiswerkklas of RT- ruimte. Het is een “huiskamer” waar leerlingen zich, 
met de juiste hulpmiddelen (woordenboeken in zoveel mogelijk talen, naslagwerken, 
computers) hun huiswerk kunnen maken. Er is altijd een docent aanwezig. Reguliere 
leerlingen worden ingezet als talentmaatje taal/zaakvakken en praktijkvakken. Leerlingen 
van Singelland locaties die als talentmaatje gekoppeld worden aan nieuwkomers in het 
taalloket kunnen deze activiteiten in het Plusdocument opnemen. Het Plusdocument is een 
aantekening op het diploma met vermelding van inzet van hun talenten tijdens een 
schoolloopbaan en wordt onderdeel van het deel toekomstige (maatwerk) diploma.   
Translanguaging is de leidraad in het Taalloket, de taal verbeteren door gebruik te maken 
van de moedertaal.  
Het taalloket is tweemaal per week geopend tussen 14:15 uur en 16:15 uur. De maximale 
bezetting is 12 leerlingen. En in de startfase van het taalloket is het twee middagen per week 
open het doel is uiteindelijk vijf dagen per week.  
Het taalloket kan op eenvoudige wijze verspreid worden binnen het samenwerkingsverband 
in zijn huidige vorm of in een aangepaste wijze.  

S
am

en
w

er
ki

n
g

sv
er

b
an

d

21
.0

2 
Z

u
id

o
o

st
-F

ri
es

la
n

d


