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Informatie voor ouders: De nieuwkomersklas 

 
 
Geachte ouders/verzorgers,  

 
In deze brief vindt u informatie over de nieuwkomersklas waarvoor uw kind is 

aangemeld. De nieuwkomersklas is bedoeld voor kinderen die, rechtstreeks of 
via asielzoekerscentra, uit het buitenland naar Nederland zijn gekomen. 

Het gaat hierbij om kinderen in de leeftijd van groep 3 tot en met groep 8, 6 tot 
12-jarigen. 

De nieuwkomersklas biedt kinderen die nog geen Nederlands onderwijs hebben 
gevolgd de mogelijkheid om zich de Nederlandse taal eigen te maken en kennis 

te maken met de Nederlandse cultuur. 
Door middel van een speciaal ontwikkeld programma worden de kinderen 

onderwezen in het begrijpen, spreken en toepassen van de Nederlandse taal in 
de schoolse situatie. 

Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan overige vakken als lezen, 
schrijven, begrijpend lezen, rekenen, spelling en de creatieve vakken. 

In 1 jaar worden de kinderen voorbereid op het instromen binnen het reguliere 
onderwijs in hun eigen woonomgeving.  

 
In de regio zijn drie locaties voor nieuwkomersklassen: Hoorn (Jules Verne 

school), Medemblik (De Meridiaan), Ursem (Langereisschool) en Bovenkarspel 
(SBO ’t Palet). 
We streven er naar de leerling te plaatsen in de dichtst nabije nieuwkomersklas. 

Vervoer naar de nieuwkomersklas wordt niet automatisch vergoed door de 
gemeente en alleen in speciale omstandigheden toegekend.  

 
Op het moment dat u uw kind aanmeldt op een basisschool in uw woonplaats, zal 

deze school contact zoeken met de regionale nieuwkomersvoorziening.  
De school vult met u een inschrijfformulier in. 

Afhankelijk van de periode dat de leerling in Nederland is, wordt besloten of de 
leerling geplaatst kan worden in de nieuwkomersklas.  

Op het moment dat de leerling daar geplaatst kan worden nodigen wij u en uw 
kind uit voor een kennismakingsgesprek.  

U ontvangt dan ook alle praktische informatie zoals schooltijden en het 
vakantierooster op papier. 

Tijdens dit gesprek vullen we samen met u het formulier “ouderverklaring 
leerlinggewicht” in en maken een kopie van het identiteitsbewijs. 
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De leerlingen krijgen 40 schoolweken, 5 dagen per week onderwijs in de 

nieuwkomersklas.  
In de laatste 10 weken, dus na 30 schoolweken zal de leerling op woensdag naar 
de basisschool in de eigen woonomgeving gaan.  

Dit om aan de nieuwe situatie te wennen.  
De coördinator van de nieuwkomersklas zal de leerling en de school 

ondersteunen en zorgen voor een overdracht met adviezen aan de basisschool. 
 

Zo kan het onderwijs optimaal worden afgestemd op de ontwikkeling van de 
leerling.  

 
Mocht u verder vragen hebben dan horen wij het graag,  

Met vriendelijke groet,  
 

Tsjikke Dijkstra, coördinator nieuwkomersklas Medemblik   
Aafke Boon, coördinator nieuwkomersklassen Hoorn, 

Lianne Broersen, coördinator nieuwkomersklas Bovenkarspel 
Mette Scheijde, coördinator nieuwkomersklas Ursem 
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