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Trots op onze leerlingen!
Hier kennen we elkaar en iedereen die 
hier nieuw begint hoort er meteen bij. 
We vragen vaak hoe het gaat en we  
kennen je bij naam. Wij zorgen ervoor 
dat je je hier veilig en op je gemak voelt.
Op onze kleinschalige school bieden we 
structuur en door de gezellige 
sfeer maak je hier snel nieuwe vrienden. 
Dat gaat als vanzelf, omdat iedereen 
weet hoe het is om opnieuw te  begin-
nen. Er is begrip en respect naar elkaar 
toe. Vertrouwen is onze basis om goed 
onderwijs te geven en te ontvangen.

Iedereen die hier komt heeft bagage. 
Vaak valt het niet mee om in Nederland 
opnieuw te moeten beginnen. 
Je hebt een lange reis gemaakt en 
de Nederlandse taal leren is best span-
nend. Hier op school kun je in een veilige 
en vertrouwde omgeving jezelf zijn.
Het mooiste in mijn werk vind ik het feit 
dat elke leerling uniek is. Samen met 
mijn collega’s begeleiden we je hier op 
ISK Wereldschool. Ons 
onderwijs is maatwerk. We kijken naar 
wat je nodig hebt en maken een plan 

voor jou waardoor je je prettig voelt in 
school en de Nederlandse taal kan gaan 
leren. Als er extra zorg nodig is, bege-
leiden we je ook daarin. Ook helpen we 
je met het vervolg van je opleiding. Na 
ongeveer twee jaar ISK Wereldschool 
kijken we met je mee welke school daar-
na bij je past.
Oud-leerlingen lopen nog weleens onze 
school binnen. Ik ben dan trots als ik zie 
hoe ze gegroeid zijn en me vertellen dat 
ISK Wereldschool voor hen een fijne en 
mooie start was voor een nieuwe fase in 
hun leven. 

Carola van Strien
Teamleider ISK Wereldschool

Hier is het gezellig!
Ik ben Filimon en kom uit Eritrea. Ik 
woon al twee jaar in Vlijmen met mijn 
broertje, zus en ouders. De eerste dag 
op deze school was spannend. Ik kon 
nog met niemand praten, omdat ik de 
taal niet sprak. Wel maakte ik meteen al 
vrienden. Hamed is nu nog steeds mijn 
beste vriend. Voor leerlingen die hier 
ook naar school komen heb ik een tip: 
ga snel met iedereen praten en blijf 
positief. Negeer wat niet goed gaat en 
denk aan mooie dingen. Als je positief 
blijft dan gebeurt er nooit iets dat 
moeilijk is.

Later wil ik automonteur worden. Ik help 
mijn vader met zijn auto en ik merk dat 
ik daar een beetje handig in ben. Ik lees 
er ook boeken over. De Nederlandse taal 
heb ik al goed geleerd hier op school, 
maar ook door veel met mijn vier Neder-
landse vrienden te praten. 
Deze school is goed en de docenten 
zijn leuk. Iedereen is hier lief. Ook is er 
begrip als ik een keer m’n huiswerk niet 
af heb, omdat het te moeilijk is. Dan hel-
pen ze me hier op school ermee. Met het 
kerstfeest was hier lekker eten, drinken 
en muziek. Ze maken het hier niet alleen 
met Kerst, maar altijd gezellig. Daar-
door is het altijd leuk om naar school te 
komen.

Filimon

Op onze school doen we 
het samen!
Op ISK Wereldschool leer je in een 
veilige omgeving de Nederlandse taal. 
Er is hier aandacht voor ieder mens, 
omdat we geloven dat je uniek bent. Dat 
is wat je als nieuwkomer in Nederland 
graag wilt. We zijn een kleine school 
waar we dit concreet invullen. 
Samen leren, samen leven, samen leren 
samenleven. Dat is onze missie!

Arie van Vuuren 
Directeur ISK Wereldschool

Welkom op onze school!

ISK Wereldschool
Baardwijksestraat 44 5142 WG Waalwijk
0416 65 22 55
info-ISK@wvoranje.nl
www.isk-waalwijk.nl
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Wie wij zijn
ISK Wereldschool is een school voor leerlingen die 
niet of nauwelijks de Nederlandse taal beheersen. 
Ons doel is om anderstalige leerlingen zo goed en 
zoveel mogelijk Nederlands te leren. Onze leerlingen 
krijgen meer lessen in de Nederlandse taal dan in 
het regulier voortgezet onderwijs. Daarnaast wor-
den onze leerlingen voorbereid op de Nederlandse 
samenleving, zodat ze als volwaardig burger hieraan 
kunnen deelnemen.Bovendien zijn de klassen kleiner. 
Dit allemaal met als doel om deze leerlingen zo goed 
mogelijk voor te bereiden op het regulier voortgezet 
onderwijs of voor een beroepsopleiding die past bij 
hun leervermogen, vooropleiding en leeftijd.

ISK Wereldschool is voor leerlingen tussen 12 en 18 
jaar die korter dan twee jaar in Nederland wonen.

Kwaliteit 
Bij ons op school is werken aan kwaliteit onderdeel 
van de dagelijkse praktijk. We willen het beste uit 
leerlingen halen, zowel in als buiten de school, nu en 
in de toekomst. Het gaat daarbij vooral om de kwaliteit 
van het lesgeven, de professionaliteit van onze mede-
werkers en de organisatie van het onderwijs. 
Wij zien onze leerlingen, verplaatsen ons in hen en we 
stimuleren hen tot het ontdekken van hun talenten en 
ambities.      
                  
Thuis  
Ons onderwijs sluit aan bij de unieke kracht, talenten 
en ambities van onze leerlingen. Op ISK Wereldschool 
helpen we hen die ambities waar te maken. 
Leerlingen worden zo ook zelf eigenaar van hun 
ontwikkeling. En dat alles in een prettige en veilige 
leer- en leefomgeving, waarbij warmte en liefde de 
kern zijn van ons onderwijs. Op ISK Wereldschool voel 
je je snel thuis!

Nel luistert altijd naar je!
Als leerlingen vragen hebben over materialen die 
nodig zijn, komen ze bij mij. Dat is altijd prima en 
dan help ik ze met het geven van een schrift of bij-
voorbeeld een balpen. Als je ziek bent, dan neem 
ik de telefoon aan en noteer ik dat. Dat noemen 
we hier administratief werk. Sommige leerlingen 
komen ook even hun verhaal aan mij vertellen. 
Bijvoorbeeld liet laatst een leerling aan me zien 
wat ze gemaakt had bij een les kunst en vertelde 
ze me ook wat over het land waar ze vandaan 
komt. Dan heb ik altijd een luisterend oor.
We bieden hier een stuk geborgenheid. Je mag 
zijn wie je bent, maar natuurlijk moet je je wel aan 
de regels houden. Ik zie leerlingen starten zonder 
dat ze één woord Nederlands spreken, maar al na 
2 of 3 weken komen de eerste woorden en zinnen. 
Dat vind ik mooi. Hun eerste uitbundige ‘goede-
morgen’ of ‘hallo’ is dan fantastisch. Zij stralen 
en ik geniet! Ik  spreek ook een paar woordjes in 
vreemde talen. ‘Walla’ betekent ‘echt waar’ in het 
Syrisch. En dat is van toepassing op onze school. 
Het is echt waar dat je hier snel Nederlands leert.

Nel Lijster
Conciërge 

Ons schoolgebouw 
Kijk, dit is onze school. Een prachtig monumentaal 
gebouw in Waalwijk.

Sporten 
Twee uur per week sporten we in deze gymzaal. 
Onze leerlingen fietsen daar zelf naar toe.

Sporthal - Wijnruitstraat 198 - Waalwijk   

Zwemmen   
Er is in Nederland veel water. Belangrijk is dan ook dat 
nieuwkomers snel leren zwemmen. Daarom krijgen 
onze leerlingen 1x per week een uur zwemles. Onze 
leerlingen fietsen zelf naar het zwembad.

Zwembad Olympia - Drunenseweg 11 - Waalwijk.



Onze lessen
De ISK Wereldschool is een leerplek, 
maar ook een ervaringsplek. Dat wil 
zeggen dat naast werken aan een goede 
voorbereiding op het vervolgonderwijs er 
ook een goede aansluiting moet zijn met 
de voor hun nieuwe samenleving. 

Zo hebben we aandacht voor normen 
en waarden, gewoonten en gebruiken, 
persoonlijke verzorging en voeding, 
omgangsvormen, maatschappelijke 
structuren en culturele ontmoeting. 
Bij het vak ‘Mens & Maatschappij’ 
komen thema’s aan de orde die van 
belang zijn voor iedereen die nieuw in 
Nederland is komen wonen.

We werken met een Alfa-groep voor 
leerlingen die niet of nauwelijks kunnen 
lezen of schrijven. 

Onze routes
Instroomgroepen
Hier begin je als je nieuw bent op ISK 
Wereldschool. In deze groep bepalen 
we je leerniveau door het afnemen van 
toetsen en we kijken ook naar je 
motivatie en werkhouding. Daarna 
(meestal in het tweede jaar) volg je 
route 1, 2 of 3. De route die het beste 
bij jou past.

Onze routes
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Lessen ROUTE 1 en de INSTROOMGROEPEN  

Aantal uren per week 

Nederlands  20 
Wiskunde/rekenen   4  
Verzorging   2  
Beeldende vorming   2  
Digitale vaardigheden   2  
Sport   2 
Mentoraat   1  

Onderwijs in je eigen tempo 
en op jouw niveau
Het aantal jaren en het niveau van het 
onderwijs dat leerlingen gevolgd hebben 
in hun eigen land is heel verschillend. 
Daarom werken leerlingen hier in hun 
eigen tempo en op hun eigen niveau. 
De meeste leerlingen hebben daarom 
twee jaar nodig om zich voldoende voor 
te bereiden op het regulier voortgezet 
onderwijs.

Oefenprogramma’s 
We werken op laptops, die op school 
aanwezig zijn. Het meeste lesmateri-
aal is voor een groot deel digitaal. Je 
kunt ook thuis verder oefenen met onze 
schoolprogramma’s.

Wil je zelf oefenen met de Nederlandse 
taal? Scan dan deze QR codes.

Toetsen 
Er zijn toetsen die we regelmatig 
inzetten om te kijken hoe leerlingen zich 
ontwikkelen. We toetsen op Nederlands, 
Engels en rekenen. 
De resultaten van alle toetsen worden 
door het docententeam besproken 
en daarna met de leerlingen en hun 
ouder(s)/verzorger(s) of begeleiders. Zo 
kijken we hoe het met je gaat en wat je 
nodig hebt om verder te komen.

Wat je gaat doen na onze school

ROUTE 1

ROUTE 2
VERLENGDE 

INTAKE

ROUTE 3

UITSTROOMPROFIELEN

(begeleid) werk, inburgering

mbo entree

mbo 3-4, hbo (-schakel), vavo

mbo 2

vmbo kader / gl / t

praktijkonderwijs, vso

vmbo basis

havo / vwo

12-16

12-16

12-16

16+

16+

16+

Ik vind het lesgeven aan de leerlingen van de ISK 
Wereldschool zo bijzonder omdat de leerlingen 
heel sterk onderling verschillen wat betreft ach-
tergrond, leeftijd, lichaamsbouw, kennis van het 
Nederlands en sportieve vaardigheden. Om er dan 
ondanks de grote verschillen toch een gezellige 
gymles voor iedereen van te maken is een mooie 
uitdaging en geeft me veel voldoening. 
Natuurlijk probeer ik veel variatie in de lessen aan 
te brengen en dus veel verschillende sporten aan 
te bieden: balspelen, freerunning, atletiekonderde-
len en zelfverdedigings-sporten. Maar we doen ook 
spelletjes waar veel bij gelachen wordt en waar het 
goed kunnen sporten op de 2e plaats komt.
Kunnen zwemmen is heel belangrijk. Daarom 
zijn op de ISK Wereldschool ook zwemlessen een 
onderdeel van het programma. 
ISK Wereldschool is een goede school omdat 
het een kleinschalige school is waar leerlingen 
gehoord en gezien worden door betrokken mede-
werkers. 

Walter Delfos
docent lichamelijke opvoeding

Lessen ROUTE 2 en 3  

           Aantal uren per week 

Nederlands  14 
Engels  2  
Wiskunde/rekenen   4  
Biologie   2  
Mens & Maatschappij  2 
Geschiedenis  2 
Crea-vakken   2  
Digitale vaardigheden  2  
Sport/zwemmen   2  
Mentoraat   1  

www.nt2.nl www.oefenen.nl www.nt2TaalMenu.nl www.studiemeter.nl



Lievelingsonderwerp van mijn vak 
Ik houd heel erg van lezen. Dat maakt dat ik in de klas daar ook vaak dingen mee 
doe. Ik hoop dat veel leerlingen lezen ook leuk gaan vinden, al is het soms lastig 
in een nieuwe taal. Maar omdat je veel leert over de wereld door te lezen, vind ik 
het leuk om allerlei verschillende onderwerpen in mijn lessen te stoppen.
Beste tip om je snel thuis te voelen op onze school
 Ga gezellig in de pauze bij de andere leerlingen zitten en praat met ze. Iedereen 
heeft een eerste dag en een eerste week meegemaakt, dus ze weten allemaal 
hoe dat voelde. Er is vast wel iemand die jouw taal spreekt. En zo niet? Dan leer je 
extra snel Nederlands. 
Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Wat ik elk jaar superleuk vind, maar ook verdrietig is als de leerlingen hun ge-
tuigschrift krijgen en afscheid nemen van onze school omdat ze naar hun nieuwe 
school gaan. Wat hebben ze veel geleerd in de tijd dat ze bij ons waren! Wat is het 
fijn dat ze nu verder kunnen werken aan hun toekomst. Maar ik mis ze als ze weg 
zijn. 
Mijn hobby’s
Lezen, koken, kletsen, films kijken, foto’s maken, puzzelen, reizen en nog veel 
meer.
ISK Wereldschool is
Een fijne kleine school.

Lievelingsonderwerp van NT2
Lezen. Want lezen is niet alleen superbelangrijk, maar ook leuk, leerzaam, 
spannend, opwindend, verrijkend, ontspannend en noem maar op.
Lievelingsonderwerp van rekenen
De tafels zijn de basis van rekenen. Zonder tafels kom je niet verder. Je 
moet ze kunnen dromen.
Beste tip om je snel thuis te voelen op onze school
Ga gerust na schooltijd of in de pauze een praatje maken met een docent.
Leukste dat ik op school heb meegemaakt
De sportdag vind ik altijd superleuk. Iedereen is actief, doet mee en is 
vrolijk.
Mooiste herinnering aan alle leerlingen
Als de leerlingen na twee jaar klaar zijn bij ons, spreken ze allemaal 
Nederlands en zijn ze klaar voor de volgende stap. In twee jaar leer je bij 
ons de basis van het Nederlands.
Mijn hobby’s
lezen, wandelen, dansen, fietsen en tuinieren.
ISK Wereldschool is
Voor jou de eerste stap in je nieuwe wereld en wij willen jou daar heel graag 
in begeleiden. Voel je veilig, voel je thuis bij ons op de Wereldschool. En laat 
ons zien wat jij allemaal kan!

Als docent vind ik het belangrijk dat
Alle leerlingen zich veilig voelen.
Beste tip om je snel thuis te voelen op onze school
Snel Nederlands leren, want dan kan je met iedereen praten, waar je ook bent.
Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Een leerling wilde zijn telefoon niet inleveren. In zijn zak zat een pakje sigaretten. Even 
later hoorden we een ringtoon. “Je pakje sigaretten gaat af”, zei ik tegen hem. Hij kon 
er zelf ook om lachen en leverde vervolgens zijn telefoon in. 
Mijn hobby’s  Lesgeven op ISK Wereldschool.
ISK Wereldschool is  Een school van en voor iedereen.

Lievelingsonderwerp van mijn vak  Creatief schrijven.
Als docent vind ik het belangrijk dat
Alle leerlingen aandacht krijgen, ook de stille en onopvallende leerlingen.
Beste tip om je snel thuis te voelen op onze school
Zeg hallo tegen iedereen en wees vriendelijk.
Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Ik heb veel mooie herinneringen van lang geleden, het bezoeken van de 
voorstelling CARO in de Efteling was bijvoorbeeld een hele mooie belevenis.
Mooiste herinnering aan een leerling
Alle lieve kaartjes, brieven of kleinigheidjes van leerlingen heb ik altijd bewaard. 
Mijn hobby’s  tuinieren, lezen, taarten bakken, wandelen en zwemmen.
ISK Wereldschool is  Een wereld met veel werelden erin.

Lievelingsonderwerp van NT2
Spreekvaardigheid. 
Als docent vind ik het belangrijk dat
Er een ontspannen sfeer hangt in mijn lessen. Er moet gelachen 
kunnen worden en leerlingen moeten zich op hun gemak voelen. Dat 
maakt het niet alleen leuker, maar leerlingen zijn dan ook minder bang 
om fouten te maken en dat levert veel op voor de leerling en voor mij 
als docent. 
Beste tip om je snel thuis te voelen op onze school
Doe mee met het voetballen op het schoolplein! 
Leukste dat ik ooit op school heb meegemaakt
Tijdens de laatste schooldag van het schooljaar met alle leerlingen op 
het schoolplein samen dansen op muziek! Iedereen deed mee en dat 
was heel gezellig. 
Mooiste herinnering aan een leerling
Het mooiste vind ik als ik zie dat een leerling op onze school zich 
mengt met leerlingen uit verschillende culturen en ik daardoor mooie 
vriendschappen zie ontstaan. 
Mijn hobby’s
Muziek, wandelen en genieten van een drankje op een terrasje. 
ISK Wereldschool is
Een kleine en daardoor een super gezellige school! 

Onze docenten
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Ryanne Kamp
Docent  NT2

Juul de Bruijn
Docent  NT2 en rekenen

Hetty Jacquemijns
Docent  NT2

Marleen Dekkers    Docent  NT2 en Engels

Mieke Roeles
Docent  Engels en NT2



Ontmoet onze 
leerlingen
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Hussin

Mohammed

Hamed

Ahmed

Laura, Fatma en Vanessa

Gewoon goed je best doen!
Mijn naam is Hussin. Ik ben 15 jaar en kom uit Syrië. Ik 
woon al één jaar in Waalwijk. Daar woon ik met mijn ou-
ders en mijn broer. Ik vind het hier heel leuk. Het is een 
mooie school en ik ontmoet veel goede leerlingen. De 
docenten helpen me altijd met alle vakken. Het moeilijk-
ste vak vind ik biologie en het leukste vak is Engels. Ik 
hou van de Engelse taal. Nederlands is makkelijker dan 
Engels en ook een mooie taal. Er zijn niet veel moeilijke 
Nederlandse woorden, maar ‘uniek’ vind ik wel een raar 
woord, omdat het moeilijk uit te spreken is.
Op mijn eerste dag was ik best een beetje bang. 
Gelukkig was mijn broer er ook. Na twee weken was ik 
gewend op school. Dat kwam omdat ik hier een goede 
vriend vond. En wat leuk is, is dat ik hier ook meisjes als 
vriend heb.

Ik voel me hier veilig. Ik kom uit een land waar er oorlog 
was. In Syrië droegen we dezelfde kleding als we naar 
school gingen. Een schooluniform zorgde ervoor dat 
iedereen gelijk was. Dat is het enige dat ik hier mis op 
school.
Ik wil later advocaat worden. Ik hou van regels en dan 
kan ik mensen helpen, als iemand problemen heeft. 
Door gewoon goed mijn best te doen en respect te 
hebben voor de leraren heb ik hier een fijne tijd.

Maak veel vrienden!
Ik ben 16 jaar oud en heet Mohammed Idris. Ik kom 
uit Eritrea, ga naar deze school en ik werk bij de 
McDonald’s. Voetbal is mijn sport en dat doe ik in 
Drunen waar ik ook al twee jaar woon. Ik woon samen 
met mijn ouders en zes broers. Verder heb ik nog vier 
broers. Zij wonen in Frankrijk, Soedan en Eritrea.
Het is hier heel leuk op school. Ik ontmoet veel nieuwe 
mensen. Daardoor heb ik inmiddels veel vrienden. Op 
school krijg ik hulp bij computerles en andere moeilijke 
lessen. 
Het huiswerk is best veel, maar ik heb het bijna altijd 
af en als dat niet lukt moet ik nablijven en kan ik het op 

school afmaken. De Nederlandse taal is best moeilijk, 
maar met de jongens van mijn voetbalteam en op het 
werk praat ik veel Nederlands en dat helpt me goed, 
naast de lessen op school natuurlijk. Thuis praten we 
Tigrinya, de taal van Eritrea. Ik wil dat mijn ouders ook 
nog beter Nederlands gaan praten en daarom geef ik ze 
Nederlandse les uit mijn boeken. Nu moet ik vaak nog 
voor hen tolken. 
Volgend jaar ga ik naar het mbo. Ik blijf hier wel elke 
week even binnenlopen hoor, want anders ga ik mijn 
school te veel missen. Later wil ik profvoetballer wor-
den. Ik train veel en scoor vaak. Ik denk dat ik er goed 
in ben. ICT vind ik het leukste vak op school. Als ik geen 
profvoetballer word, dan ga ik de ICT in. Mijn tip voor 
nieuwe leerlingen is om veel films in het Nederlands te 
kijken en snel vrienden te worden met Nederlanders. 

Voetbal in de pauze!
Mijn naam is Hamed. Ik kom uit Eritrea en woon in 
Drunen. Hier op school is het leuk en de docenten zijn 
heel lief. Ik fiets elke morgen met m’n twee broers naar 
ISK Wereldschool. Een klasgenoot uit Vlijmen fietst ook 
met ons mee. 

Op mijn eerste dag verstond ik niemand. Op de tweede 
dag maakte ik snel vrienden. Als je hier voor het eerst 
komt moet je niet bang zijn en gewoon Nederlands dur-
ven praten. Op school werken we met computers. Ik doe 
ook veel op de computer thuis. Daarom wil ik later iets 
gaan doen met techniek. 
Juf Carola is de grappigste docent op mijn school. Juf 
Martine is de liefste en ze praat rustig. 
In de pauze praat en voetbal ik veel met andere leerlin-
gen. Ook na school voetballen we verder bij het Cruyff 
Court. Ik houd van sport en heb in het zwembad al vijf 
zwemlessen gehad van meester Walter. In Eritrea ging 
ik nooit zwemmen. Ik zwem nu al best goed. 

Praat veel Nederlands!
Ik heet Ahmed. Ik ben 15 jaar en kom uit Syrië. Dit is 
mijn tweede jaar op ISK. Het gebouw is echt mooi en 
biologie is het interessantste vak. Ik leer er veel over 
de dieren en de spijsvertering. Later wil ik graag dokter 
worden, omdat mijn moeder ziek is. Dan kan ik haar 
en ook andere mensen medicijnen geven. Mijn moeder 
woont nog in Libanon, maar ik denk dat ze snel naar 
Nederland mag komen. Ik mis haar. Ik woon nu bij een 

Somalisch pleeggezin in Kaatsheuvel. In het begin was 
het voor mij echt moeilijk hier op school. Ik voelde me 
alleen en sprak de taal niet. Gelukkig maakte ik snel 
nieuwe vrienden. Iedereen begrijpt op deze school hoe 
het is om nieuw te zijn in een land.
Ik ging naar school in Libanon. Het grote verschil met 
het onderwijs in Nederland is dat hier leerlingen niet 
geslagen worden. Dat vind ik trouwens ook echt veel 
beter. In Libanon had ik meer vakken zoals Frans en 
Arabisch en doordat biologie ook in het Frans werd 
gegeven, was het moeilijker.
Ben je nieuw op ISK Wereldschool? Zoek dan eerst 
vrienden, en praat daar veel Nederlands mee zodat je 
snel de taal leert. 

Kletsen met vriendinnen is leuk!
Mijn naam is Laura, ik ben 18 jaar en kom uit Venezu-
ela. School is heel leuk in Nederland. Doordat ik al in 
veel landen heb gewoond, spreek ik verschillende talen: 
Spaans, Engels, Italiaans en nu dus ook sinds twee jaar 
Nederlands. Tegen nieuwe leerlingen zou ik willen zeg-
gen: ’stel veel vragen aan je docenten en wees niet bang 
om Nederlands te spreken!’

 Ik ben Vanessa en kom uit Polen. Mijn vader werkte al 
zes jaar in Nederland en sinds twee jaar wonen mijn 
moeder en ik hier ook. In Polen zijn de docenten minder 
aardig dan in Nederland. Thuis hebben we twee honden 
en twee konijnen. Ik vind dieren geweldig en wil later 
ook graag met dieren gaan werken. Op school vind ik 
biologie en geschiedenis de mooiste vakken.

Ik ben 13 jaar, kom uit Syrië en heet Fatima. Sinds 1,5 
jaar woon ik met ons gezin in Nederland. Ik heb vier 
broertjes en één zus. In Syrië had ik een schooluniform 
en op school waren geen computers. Ik doe hier goed 
mijn best zodat ik later dokter kan worden. Ik houd 
ervan om mensen te helpen. Het sporten op school is 
leuk. We doen basketbal, voetbal, tennis en badminton. 
We sporten één keer per week.

Laura, Vanessa en Fatima zitten in dezelfde klas en zijn 
vriendinnen geworden. Ze helpen elkaar met huiswerk 
en kletsen in de pauze veel over alles wat er op school 
gebeurt.



Je eigen
mentor
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Elke klas heeft een eigen mentor. Je mentor is je eerste 
aanspreekpunt voor al jouw vragen of die van je ou-
der(s)/verzorger(s). Ook begeleidt de mentor je bij je 
studie en geeft je advies over je vervolgstudie naar het 
voortgezet onderwijs of naar het beroepsonderwijs.

Onze begeleiding
Soms heeft een leerling extra hulp nodig. Onze zorg-
coördinator geeft dan advies en kan je begeleiden. Ook 
is het mogelijk om je extra hulp te bieden van onze 
orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, 
de verzuim- en preventiecoördinator of de directeur ISK. 
In overleg met jou en je ouders is extra begeleiding of 
doorverwijzen naar bijvoorbeeld schoolmaatschappelijk 
werk of jeugdhulpverlening een optie.

Onze begeleiding maakt voor jou het verschil!
De mentor is je eerste aanspreekpunt, maar als er meer 
hulp nodig is gaat de zorgcoördinator aan de slag. Als 
er nog meer hulp nodig is, dan zoeken we verder naar 
andere mensen. We zoeken altijd mensen die jouw taal 
spreken 

In Nederland moet je als leerling zelf aangeven dat je 
hulp nodig hebt. Dat is soms moeilijk, maar dat zijn de 
regels in Nederland.

Gelukkig groeit de professionaliteit en het netwerk van 
ISK Wereldschool voortdurend zodat we voor al onze 
leerlingen het verschil kunnen maken!

Op ISK Wereldschool zitten leerlingen die afkomstig zijn uit allerlei verschil-
lende landen. Op school wordt daarom veel aandacht besteed aan elkaars 
culturele achtergrond. Dat is superleuk, omdat je elkaar zo nog beter leert 
kennen. Ook maken we kennis met cultuur in brede zin. Dat doen we door 
het organiseren van culturele activiteiten en is er in de lessen aandacht voor.

Het vak beeldende vorming 
De uitstroomklassen krijgen op onze school twee uur per week kunsteduca-
tie in het Kunstencentrum van Waalwijk. Leerlingen volgen daar workshops 
beeldende vorming, dans, theater en muziek. Op school krijgt iedereen het 
vak beeldende vorming.  

Onze buitenlesactiviteiten
Naast onze verplichte lessen zijn er ook bijzondere activiteiten, waar je als 
leerling veel plezier aan beleeft. Samen met je klasgenoten kun je zo op een 
gezellige manier de Nederlandse samenleving en cultuur beter leren ken-
nen. Hier lees je meer over een paar van onze buitenlesactiviteiten.

Kerst 
In de school wordt Kerst gevierd. Leerlingen zetten 
samen met de conciërges een mooie kerstboom in de 
hal. Er we luisteren naar het kerstverhaal. Daarna is 
er een gezellige kerstlunch.  
 
Efteling 
Elk jaar gaan we in de laatste schoolweek een dagje 
naar de Efteling. De meeste leerlingen gaan op de fiets 
onder begeleiding van docenten. Super gezellig om 
samen in een achtbaan te zitten of door het sprookjesbos 
te wandelen.  
 

Ontmoet onze zorgcoördinator 

We hebben op deze school een fantastische struc-
tuur en een zeer goede begeleiding. We  blijven in-
vesteren in de professionaliteit van ons team zodat 
we goed onderwijs kunnen geven aan de leerlingen.  
Als zorgcoördinator besteed ik mijn tijd aan het 
leveren van maatwerk voor leerlingen.
Het begint met een intake gesprek. Dat is voor leer-
lingen soms best spannend. Maar gedurende de 
weken daarna, zie ik dat ze zich snel op hun gemak 
voelen op onze school en is er ook ruimte in hun 
hoofd om mij hun verhaal te vertellen.

Het leukste deel van mijn werk is om samen met 
de leerling naar oplossingen te zoeken. Wie ben 
je, wat wil je en welke uitstroom past bij je na onze 
school. Er zijn inmiddels veel tussenroutes die ik 
samen met andere opleidingen heb ontwikkeld, 
zodat er een goede overstap naar een vervolgoplei-
ding mogelijk is.
Onze school kan een grote succeservaring zijn. Het 
kan echter ook minder leuk zijn als je huiswerk 
bijvoorbeeld niet in orde is. Een leerling blijft dan 
na en we gaan in die extra tijd samen aan de slag 
met het huiswerk.

Ook ben ik er voor vragen over niet schoolse zaken, 
zoals gemeentelijke instanties. Hoe haal ik mijn 
rijbewijs, waar kan ik een bijbaantje vinden of wat 
houdt een lidmaatschap van een sportclub in? Ik 
help een leerling dan op weg. Ik ken de juiste men-
sen en gun ze ook hierin een succeservaring.
Twee jaar later zie ik hoe diezelfde leerling de 

Nederlandse taal spreekt en begrijpt, een sport 
beoefent of een baantje heeft en weer perspectief in 
het leven ziet. ISK Wereldschool maakt zo dingen die 
onmogelijk leken in de levens van onze leerlingen 
mogelijk.

Onze leerlingen inspireren en verwonderen mij en 
door hun achtergrond kunnen ze heel goed incasse-
ren.  

Wim de Bie 
Zorgcoördinator, mentor en docent geschiedenis, 
rekenen en NT2

Ontmoet Martine

Als docent beeldende vorming ontmoet 
ik alle leerlingen. Mijn lessen zijn ge-
richt op de basale ontwikkeling. Bij onze 
leerlingen merk ik veel verschillen in de 
basis. Zo zijn er leerlingen die nog nooit 
hebben geknipt en dat ga ik ze dan le-
ren. Ook zijn er leerlingen die heel mooi 
kunnen schrijven en waarbij de fijne 
motoriek heel goed is ontwikkeld.

Kunst is voor iedereen anders. In som-
mige landen blijft kunst onbesproken, 
waardoor het voor die leerlingen in Ne-
derland abstract blijft. Veel van de cre-
atieve materialen die we gebruiken zijn 
voor leerlingen nieuw. Zo leer ik leerlin-
gen schilderen en hoe ze de beweging 

daarbij kunnen maken. Door contact te 
maken met materialen, maken ze kennis 
met het vak beeldende vorming.

Door kunst wordt je wereld groter, je 
vergroot je ervaringen en je ontmoet 
elkaar op een andere manier in de les. 
Laatst maakten we poppetjes en daarna 
spraken we ook over elkaars werk. Zo 
ontstaat er respect. Creativiteit is nodig 
om je zelfbeeld goed te krijgen en je 
ervaringen te vergroten. Ik neem leer-
lingen mee in een creatief proces dat 
resulteert in een eindproduct. Hierdoor 
groeit je zelfvertrouwen. Ik zeg altijd: al-
les wat je zelf bedenkt en maakt is mooi!

Martine
Docent beeldende vroming

Culturele 
activiteiten



Wij vinden het 
contact met 
ouders belangrijk!
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We willen graag kennis maken met ouder(s)/verzorger(s) en zorgen als 
het nodig is daarbij voor een tolk. We laten de school zien en vertellen 
over onze regels. Na het eerste rapport in december krijgen ouder(s)/
verzorger(s) een uitnodiging voor een oudergesprek. Daarnaast ontmoe-
ten ze gedurende het jaar de mentor. Elke jaar wordt er ook een algeme-
ne ouderavond georganiseerd met een actueel thema. 

Wat kost ons onderwijs? 
Voor de toelating op school betaal je niets. Ook het lesmateriaal van de 
vakken is gratis. 

Onderwijs in Nederland
Het onderwijs in Nederland is voor sommige ouders en leerlingen nieuw. 
In onderstaande filmpjes krijg je een goed beeld van ons onderwijs.

Ontmoet Ali

Ik ben inmiddels een oud-leerling van ISK Wereldschool 
en heb hier één jaar les gehad.
In het begin was dat best moeilijk, omdat mijn familie 
nog in Syrië was. Toen zij later ook kwamen werd ik 
rustiger en kon ik me helemaal goed richten op het 
onderwijs.
 
Nu zit ik op het Koning Willem I College in Den Bosch 
en volg daar het mbo. Ik wilde graag een hoger niveau 
doen, maar op school vinden ze dat mijn Nederlands nog 
niet voldoende is. In Syrië heb ik een havo/vwo diploma 
gehaald. Juffrouw Carola van ISK heeft mij geholpen om 
mijn Syrische diploma hier te laten erkennen. Dat voelt 
fijn. Ze is lief en doet alles voor leerlingen. De andere 
docenten zijn ook heel behulpzaam.
 
Deze school heeft veel energie in mij gestopt. De lessen 
over Nederlandse regels waren belangrijk. Het is hier 
anders dan in Syrië. Hier kan ik mijn mening zeggen en 
iedereen is gelijk aan elkaar. Op ISK had ik leuke klasge-
noten. We maakten altijd grapjes en we luisterden naar 
elkaar.
 
Mijn tips voor als je nieuw bent in Nederland zijn: leer 
veel woorden en zinnen zodat je  sneller de taal kunt 
begrijpen. Maak ook snel vrienden, vooral ook met Ne-
derlandse jongeren. Dat is niet zo makkelijk als het lijkt, 
omdat de taal een belemmering is. Bij de badmintonclub 

heb ik wel Nederlandse sportvrienden, maar daar blijft 
het bij. 

Nu loop ik stage in een telefoonwinkel en ik zou graag 
model willen worden. Mijn buurvrouw Krystel is
fotograaf en maakte de foto zoals je deze hier kunt zien.

Als vrijwilliger assisteer en ondersteun ik 
leerlingen in de Alfa-groep. Zij hebben vaak 
in hun geboorteland nauwelijks onderwijs 
gehad. Samen met de docent beginnen we 
met een activiteit of een instructie. Daarna 
splitsen we de groep en begeleid ik leerlingen 
individueel in alle vaardigheden, die nodig 
zijn om de Nederlandse taal te leren: lezen, 
schrijven, luisteren en spreken. We oefenen 
deze vaardigheden op een speelse voor hen 
leerbare wijze.
De leerlingen geven mij plezier bij mijn werk. 
Het leren van de Nederlandse taal is niet 
voor ieder even gemakkelijk. Elke vordering , 
groot of klein, wordt beloond. Ik ervaar dat ik 
energie geef, maar zeker zo veel energie te-
rugkrijg. Soms als ik hun verhalen hoor, denk 
ik vaak: wat hebben wij het hier toch goed en 

ben ik dankbaar. Als ik op straat een leerling 
van school tegenkom, dan volgt er altijd een 
begroeting en ik zwaai uitbundig terug.
 
Het contact met het team van ISK Wereld-
school is fijn. Ik ben hier na mijn pensione-
ring begonnen als vrijwilliger, maar ik word 
gewoon in het team opgenomen. Samen zijn 
we het team. Zelf heb ik vele jaren NT2 gege-
ven en voel me hier al zeven jaar als een vis 
in het water.
 Lesgeven op ISK Wereldschool heeft mijn 
leven verrijkt en is een heerlijke aanvulling 
en invulling van mijn vrije tijd. De contacten 
met leerlingen en het team zijn voor mij zeer 
waardevol!
 
Meggy Eijkemans

OPROEP: 
Ben jij de vrijwilliger* 
die we zoeken?
ISK Wereldschool zoekt vrijwilligers die willen 
helpen tijdens de lessen Nederlands en rekenen. 

Wij zoeken vrijwilligers die:
• een onderwijsachtergrond hebben
• de Nederlandse taal machtig zijn
• affiniteit hebben met nieuwkomers in 
 Nederland
• enthousiast zijn en daardoor kunnen bijdragen
 aan een positieve sfeer bij leerlingen en 
 collega’s
• kleine groepjes leerlingen kunnen begeleiden
  en stimuleren

Wil je hier meer over weten of heb je interesse?
Stuur dan een mailtje aan Carola van Strien 
(teamleider) c.vanstrien@wvoranje.nl

*Vrijwilligers mogen volgens de wettelijke richtlijnen 

een onbelaste vergoeding ontvangen tot maximaal

 € 180,-  per maand en € 1.800,= per jaar. 

Onze vrijwilligers
Meggy: al zeven jaar actief op ISK Wereldschool

Bekijk hier de 
leerroute van ISK

Bekijk hier ISK en 
het Nederlandse 
onderwijs -
 introductie

Bekijk hier het 
Nederlandse 
schoolsysteem 
(in het Engels)   

Hoe kijkt een leerling terug 
op ISK Wereldschool?



Handig
om te weten
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Onze lestijden
De lessen beginnen iedere schooldag om 09.00 uur en eindigen om 16.15 uur. 

1e les  09.00 - 09.45 uur 
2e les  09.45 - 10.30 uur 
Pauze  10.30 - 10.45 uur 
3e les  10.45 - 11.30 uur 
4e les  11.30 - 12.15 uur 
Pauze  12.15 - 13.00 uur 
5e les  13.00 - 13.45 uur 
6e les  13.45 - 14.30 uur 
Pauze  14.30 - 14.45 uur 
7e les  14.45 - 15.30 uur 
8e les  15.30 - 16.15 uur 

Onze schoolregels
We willen dat iedereen zich veilig voelt bij ons op school. We werken en leren 
samen en vinden het belangrijk dat er een goede sfeer is op school. Daarom 
hebben we aan aantal regels opgesteld. 

De belangrijkste regels zijn:
Heb respect voor elkaar.
Spreek Nederlands in de les en daarbuiten zo veel mogelijk.
Hang je jas en pet aan de kapstok.
Zet je telefoon in de klas uit.

Wat heb je nodig?
Iedere leerling krijgt boeken en schriften van de school. Bij de intake krijgt een 
leerling een tas, schrijfboekje met pen en een T-shirt voor de sportles. Leer-
lingen zorgen zelf voor een potlood, koptelefoon, sportschoenen en een sport-
broek.

Lunch 
Leerlingen zorgen zelf voor een lunch. Leerlingen mogen 
in de pauze van het schoolplein af en kunnen naar de 
supermarkt, maar een lunch van thuis meenemen is 
meestal gezonder en goedkoper.

Vakanties en belangrijke data 
Onze schoolvakanties vallen onder 
regio zuid. Bekijk ze hier.

Vertrouwenspersoon
Soms is het niet zo eenvoudig om in alle openheid de 
klachtenprocedure te volgen. Denk hierbij aan klachten 
over ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie of 
pesten.

ISK Wereldschool heeft contactpersonen bij wie leer-
lingen, ouder(s)/verzorger(s) en medewerkers terecht 
kunnen met ongewenste omgangsvormen. 
Meneer Wim de Bie is onze vertrouwenspersoon. 
Ook kan hij verwijzen naar onze externe 
vertrouwenspersonen. 

Venezuela
Thailand

Syrië
Sovjet-Unie

Servië
Rusland

Italië
Irak

Groot Brittanië
Filipijnen

China
Brazilë
Jemen
Polen 

Eritrea
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Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen.
Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Nelson Mandela


