Websites

LOWAN | Ondersteuning onderwijs nieuwkomers - LOWAN
https://www.lowan.nl
LOWAN ondersteunt de scholen die het Eerste Opvangonderwijs aan nieuwkomers
verzorgen in zowel het Primair Onderwijs als het Voortgezet Onderwijs.

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN) - VVV NL
https://www.vvv.nl/activiteitenkaart/detail/99e38159-4634-4312-8cb5-6...
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN), onderdeel van de ManpowerGroup, heeft
ruim 35 jaar ervaring met tolk- en vertaalopdrachten. TVcN werkt met meer dan
1.500 tolken en vertalers in ruim 130 talen. TVcN is actief voor o.a. de zorgsector, het
bedrijfsleven, lokale overheden, de congresbranche, de asielketen en justitiële
instellingen.

Lesmateriaal NT2 - Lesmateriaal - Wikiwijs
https://maken.wikiwijs.nl/121286/Lesmateriaal_NT2
15-10-2019 · in deze wikiwijs wordt lesmateriaal gedeeld dat bruikbaar is binnen
het NT2 onderwijs. Delen mag.

Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) - OCO
https://www.onderwijsconsument.nl/presentatie-basiswoordenlijst
Taalachterstand
Placemat Met Basiswoorden: Alfabetisch en Thematisch
Meer Info
De meeste Nederlandstalige Amsterdamse kinderen beginnen in het basisonderwijs met
een woordenschat van 1.000 tot 3.000 woorden. Maar er zijn ook kleuters die 200 tot
300 Nederlandse woorden kennen. Of zelfs nog minder. Kinderen met een kleine
woordenschat moeten verschillende dingen tegelijk doen: onbekende woorden begrijpen
én het schrift leren en begrijpen. De gemeente Amsterdam en de basisscholen willen
deze achterstand tegengaan en alle kleuters een gelijke startpositie.

DigiWak
https://www.digiwak.nl
Deze website kwam tot stand door samenwerking van Stichting Digiwak, UvA en ITTA
UvA in opdracht van LOWAN/OCW, de Louisa Stichting, gemeente Amsterdam en
Stichting Simonscholen

Edina | Over Edina
https://edinaplatform.eu/edina
EDINA wil ondersteuning te bieden aan gemeenten, scholen en leerkrachten bij de
ontvangst en integratie van nieuwkomersleerlingen in het schoolsysteem. De grote
toestroom van nieuwkomersleerlingen in en binnen Europa maakt dat scholen een
constante toename ervaren van leerlingen die …

leermiddelen - Start
https://okan-leermiddelen.weebly.com
05-02-2017 · OKAN-leermiddelen biedt een overzicht van zo veel mogelijk on- en offline
materialen om de Nederlandse taal te leren. Je kan de materialen gebruiken om je
leerlingen te onderwijzen of om hen zelf mee aan de slag te laten gaan. Wij publiceerden
deze website ter ere van onze bachelorproef in mei 2017.

