
Taalcentrum Almere 

Locaties 

Primair Onderwijs 

 Taalcentrum (locatie 1) 

Sesamstraat 1 

1313GS Almere 

 

 Taalcentrum (locatie 2) 

MJ Granpré Molièrestraat 72 

1333 KE Almere 
 

 Kopklas (locatie 3) 

Marktgracht 65 

1353 AL Almere 

 

Voortgezet Onderwijs 

 Taalcentrum locatie 1 

Asterstraat 41 

1338 WS Almere 

 

 Taalcentrum locatie 2 

Walt Disneyplantsoen 88 

1325 SX Almere 

 

Informatie 

Taalcentrum Almere is een expertisecentrum voor leerlingen van 4 tot 18 jaar die de 

Nederlandse taal nog niet voldoende spreken en begrijpen. Het doel is de kinderen de 

Nederlandse taal te leren in al zijn facetten om optimaal deel te kunnen nemen aan het 

regulier onderwijs. 

Primair onderwijs 

Groep 1 t/m 8 

Leerlingen van 4 tot en met 12 jaar krijgen les op de basisschool van het Taalcentrum, 

waarbij naast het basisprogramma het leren van de Nederlandse taal centraal staat. Het 

leren van de Nederlandse taal is meer dan het leren van woorden. Dit zijn enkele 

voorbeelden van onderdelen uit de Nederlandse de taal die worden geleerd en geoefend: 

vervoegingen van werkwoorden, verkleinwoorden, tegenwoordige tijd en verleden tijd, 

meervoudsvormen, de volgorde van woorden in een zin, welke taal hoort bij een 

bepaalde situatie enz. 

In de kleutergroepen wordt gewerkt aan de hand van thema's waarin het complete 

onderwijsaanbod is opgenomen. 



Vanaf groep 3 leren de leerlingen de Nederlandse taal met behulp van de methode 

Mondeling Nederlands en Zien is snappen. Deze lessen zijn verdeeld over 4 periodes van 

10 weken. Aan het eind van de periode wordt de leerling getoetst. Is het gewenste 

niveau bereikt dan start de leerling in deel 2. Tegelijkertijd ontwikkelt de leerling zich ook 

op andere gebieden zoals, rekenen, lezen, begrijpend lezen, sociaal-emotioneel enz. Het 

complete beeld van de leerling bepaalt het overstapmoment naar de reguliere school. 

Voor alle leerlingen geldt dat we eerst zorgen dat zij zich veilig voelen op school en een 

relatie opbouwt met de leerkracht en zijn klasgenootjes. 

Kopklas 

Een kopklas is een extra jaar basisonderwijs voorafgaand aan de brugklas. 

De kopklas is bestemd voor leerlingen die thuis een andere taal spreken en daardoor nog 

niet over de taalvaardigheid beschikken die verwacht mag worden op basis van hun 

leeftijd. Daarom is het voor hen op dit moment nog niet mogelijk om op het voortgezet 

onderwijs het onderwijs te volgen dat bij hun intelligentie past. 

Voortgezet onderwijs 

Het voortgezet onderwijs van het Taalcentrum is voor leerlingen van 12 tot 18 jaar die 

geen of onvoldoende Nederlands begrijpen en spreken. 

Op het Taalcentrum wordt gewerkt in niveaugroepen. Dit betekent dat leerlingen van 

verschillende leeftijden, maar met ongeveer gelijk niveau, bij elkaar in de groep zitten. 

In het eerste jaar wordt veel aandacht besteed aan het leren van de Nederlandse taal. 

Belangrijke onderdelen zijn: schrijven, spreken, luisteren, technisch lezen en begrijpend 

lezen. Ook zijn er andere vakken zoals rekenen, verzorging, sport, creatieve vorming en 

KLC (Kennis van Land en Cultuur). 

In het tweede jaar worden meer vakken aangeboden om de leerling zo goed mogelijk 

voor te bereiden op de overstap naar het regulier voortgezet onderwijs. 

Naast Nederlands bestaat, afhankelijk van de capaciteit van de leerling, het lesaanbod 

uit: Engels, Frans, rekenen en wiskunde, Kennis van Land en Cultuur, economie, 

verzorging, sport en creatieve vorming. 

Bij het lesaanbod wordt dus gekeken naar het ontwikkelperspectief van de leerling. Wat 

heeft de leerling nodig om op het, voor hem/haar, juiste niveau in het regulier voorgezet 

onderwijs mee te kunnen doen na de periode op het Taalcentrum? 

 Ga direct naar de website van het Taalcentrum 

https://www.taalcentrumalmere.nl/

