Informacja dla rodziców : Nieuwkomersvorziening West Friesland
Szanowni rodzice/opiekunowie, Państwa dziecko zostało zgłoszone do klasy
nowo przybyłych. Oto kilka informacji dla Was. Klasa nowo przybyłych jest
przeznaczona dla dzieci bezpośrednio lub za pośrednictwem azylu dla uchodźców
przybyłych do Holandii. Dotyczy to dzieci od 3 do 8 grupy czyli 6 do 12
latków. Klasa nowo przybyłych umożliwia dzieciom zapoznanie się z językiem i
kultura holenderska. Dzięki specjalnemu programowi uczymy dzieci zrozumieć i
mówić po holedersku w szkole. Oprócz tego zwracamy uwagę na czytanie,
ortografie, liczenie i inne. W ciągu jednego roku dzieci będą przygotowane do
wznowienia edukacji w regularnych szkołach w ich własnym środowisku życia. W
naszym regionie są trzy lokalizację takich klas: Hoorn- Jules Verde
School Medemblik- Meridiaan Bovenkarspel- SBO 'tPalet. Dowóz dzieci do szkoły
tylko w szczególnych przypadkach jest refundowany przez urząd gminy.
Po zgłoszeniu dziecka do regularnej szkoły podstawowej w miejscu zamieszkania
dana szkoła skontaktuje się z regionalna klasa dla nowo przybyłych. Szkola
wypelnia formularz rejestracyjny. Przydzielenie ucznia do takiej klasy zależy od
okresu przebywania w Holandii.
Po podjęciu decyzji zostaną Państwo wraz z dzieckiem zaproszeni na rozmowę
informacyjną. Otrzymacie wszystkie praktyczne informacje, takie jak plan lekcji i
wakacji. Wypełniamy tez formularz ouderverklaring leerlinggewicht
-komitet rodzicielski- oraz kopie dokumentu tożsamości.
Nauczanie trwa 40 tygodni, 5 dni w tygodniu. W ciągu ostatnich 10 tygodni
uczeń będzie uczęszczać 1 dzień w tygodniu do swojej regularnej szkoły. W ciągu
ostatnich 3 tygodni w porozumieniu nawet dwa lub 3 dni. To pozwoli dziecku
przyzwyczaić się do nowej sytuacji. Koordynator klasy będzie wspierać ucznia i
odpowiadać za jego przejście do regularnej szkoły, aby optymalnie dostosować
edukację do rozwoju ucznia.
Chętnie odpowiemy na każde pytania.
Carlos Daniel, koordynator klasy Meridiaan w Medemblik Aafke Boon,
koordynator klasy Julek Verne w Hoorn Lianne Broersen, koordynator 'tPalet w
Bovenkarspel.
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