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Kaartnummer 3

Beleidsterrein Didactisch aanbod

Vakgebied Internationalisering 
NT2

Evaluatie Jaarlijks in juni

Proces eigenaar Astrid Majoor

Periode 2020-2025

Ambitiekaart Saltomontessorischool De Trinoom

Ambitie
In 2025 verzorgen leerkrachten schoolbreed zelf het NT2 onderwijsaanbod binnen de basisondersteuning. 
Nieuwkomers die instromen in groep 3t/m8 krijgen naast het aanbod in hun reguliere groep een arrangement 
in een NT2 taalklas. Dit aanbod is gericht op het spoedig eigen maken van de taal en het leesonderwijs, 
waardoor zelfstandig werken wordt bevorderd passend bij de montessorigedachte ‘leer mij het zelf doen’.

Achtergrond
Internationalisering is niet meer weg te denken in Eindhoven en omstreken. Ouders van nieuwkomers die voor 
onze school kiezen willen dat hun kind de Nederlandse taal leert. De school is hier nog onvoldoende op 
ingericht. We zagen met name in de onderbouwgroepen een grote toestroom NT2 kinderen. Om tegemoet te 
komen aan de ontstane hulpvraag bij leerkrachten is er als eerste opvang een taalklas opgericht voor de 
onderbouw. Hiervoor is een NT2 specialist aangetrokken welke de taalklas 2 dagdelen per week inhoud geeft 
en zorgt voor transfer richting de groepen. Ook is vanuit de SPIL gedachte een oudercursus NT2 opgezet die 
plaatsvindt op school. Deze wordt verzorgd door dezelfde vakspecialist waardoor ook transfer richting ouders 
ontstaat. Ouders leren actief mee binnen de schoolmuren en de montessorigedachte wat zich positief  
doorvertaalt in de ontwikkeling van de kinderen. Binnen alle bouwen verzorgen daarnaast onderwijsassistenten 
en leerkrachtondersteuners extra begeleiding aan groepjes NT2 leerlingen. De eerste opvang is daarmee 
gerealiseerd. Hierdoor ontstaat ruimte om ons NT2 onderwijsaanbod gedegen en voor de langere termijn in  
te gaan richten.

Meet instrumenten
Middels uitgezette vragen aan het team en het organiseren van meedenkoverleg is de beginsituatie reeds in 
kaart gebracht: leerkrachten hebben geen tot onvoldoende kennis van een passend NT2 onderwijsaanbod.  
Het team heeft aangegeven behoefte te hebben aan een NT2 methode/methodiek met bijhorende materialen, 
scholing, coaching en een vakgespecialiseerde NT2 docent als voorwaarden om het NT2 onderwijsaanbod 
binnen de basisondersteuning te kunnen gaan verzorgen.

Het implementeren van NT2 onderwijs vraagt maatwerk. Naast teamscholing algemeen zal er ruimte zijn voor 
de meer individuele coaching en borging. Jaarlijks wordt gemeten of de beoogde algemene doelen zijn 
behaald en waar tussentijds bijgesteld moet worden om op koers te blijven. Hiervoor worden middelen als 
vragenlijsten/enquêtes en observaties ingezet. Naast de jaarlijkse evaluatie zal een kwaliteitskaart opgesteld 
worden om ook de groei van kwaliteiten bij het team te toetsen en het proces zo nodig op aan te passen,  
zodat iedereen mee kan richting het einddoel.

Financiering
Bedrag nader te bepalen:

• Aanschaf methode/methodiek
• Scholing
• Vakspecialist (huidig/overgang/nieuw)
• Aanschaf screeningsinstrument om niveau bepalingen te kunnen doen wanneer gewenst
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Uitvoering door externen
• Presentatie: team informeren over wat goed NT2 onderwijsaanbod is
• Implementatietraject, scholing en coaching
• Nascholing/borging: begroten voor periode 2024-2028
• Vakspecialist OB: waar ligt een eventueel kantelpunt naar groep 3 t/m 8
• Vakspecialist groep 3 t/m 8 aanstellen.

Kernresultaat
• Er is een doorgaande lijn NT2 onderwijs van groep 1 t/m groep 8. 
• Het onderwijsaanbod met bijhorende doelen zijn helder en liggen vast.
•  Leerkrachten zijn schoolbreed basisbekwaam in het aanbieden van NT2 onderwijs binnen de basis- 

ondersteuning. 
•  Er is op enkele dagdelen per week een gezamenlijke taalklas met vakspecialist voor groep 3 t/m 8 (naar 

inzicht MB en TB/BB)
•  Geschoolde onderwijsasssistenten/leerkrachtondersteuners geven binnen de bouwen ondersteuning op  

NT2 gebied.
• Er is een effectieve, inhoudelijke afstemming tussen leerkrachten, vakspecialist en ondersteuners.
•  Kinderen die ons NT2 aanbod volgen maken zich op een vloeiende manier de Nederlandse taal eigen  

binnen de montessoriomgeving. 
• De school beschikt over een screeningsinstrument om niveau bepalingen te kunnen doen wanneer gewenst.

Jaardoelen om de ambitie te behalen
Activiteiten die nodig zijn om de ambitie te behalen
(formuleer concreet en handelingsgericht, vul alleen die jaren in die van  
toepassing zijn voor het traject)

2020-2021 Doelen:
• Visie op NT2 gebied ontwikkelen
• Methode bepalen

Activiteiten om de doelen te bereiken:
• Stuurgroep formeren en acties opnemen in agenda’s
• Studiedagen
• Meedenkoverleg 
• Tijdspad communiceren
•  Scholing: wat is goed NT2 onderwijs? Van daaruit gedegen keuzes kunnen  

maken
•  Afstemmen specialistenoverleg en LT met oog op haalbaarheid  

schoolontwikkelingen, opnemen nieuwe Trinoomboom.
• Gluren bij de buren met oog op voorselectie methodes
• Presenteren voorselectie
• Overwegingen en keuze maken methode
• Tijdspad 2021-2022 opstellen en opnemen in de kalender
• Doelen en activiteiten fase 2 en 3 opnemen in huidige ambitiekaart

2021-2022 Doelen:
Startfase implementatie NT2 onderwijs: Fase 1
•  Het team maakt gefaseerd kennis met het uitvoeren van NT2 onderwijs met 

behulp van de gekozen methode.
•  De onderbouw doet succesvolle voorbeelden van NT2 onderwijs aan kleuters  

op met het oog op overdracht naar de eigen groep.
•  Er wordt een start gemaakt met voorbereidingen voor een doorgaande lijn van 

de taalklas OB naar MB met hulp van een NT2 professional.
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Activiteiten om de doelen te bereiken:
•  Inhoud NT2 aanbod in overzichtelijke stappen indelen door de werkgroep: 

behapbaar maken voor team met oog op succes: leren en vieren
•  Delen van het tijdspad met het team. Teamscholingsmomenten staat opgeno-

men op de kalender: geen verrassingen
•  Gezamenlijke aftrap met het team
•  Teamscholing op studiedagen bouwspecifieke implementatie in bouwoverleg.
•  Kunst-afkijken organiseren binnen en/of buiten de Trinoom
•  Evaluatie ieder kwartaal. Dit duiden met werkgroep en LT: kort bijsturen.
•  Tijdspad 2022-2023 opstellen en opnemen in de kalender

2022-2023 Doelen:
Implementatie NT2 onderwijs: Fase 2
•  Verdieping NT2 onderwijsaanbod

Activiteiten om de doelen te bereiken:
-

2023-2024 Doelen:
Implementatie NT2 onderwijs: Fase 3
-

Activiteiten om de doelen te bereiken:
-

   


