DeTaalklas

Voor leerlingen van 4 tot 7 jaar
met gedragsproblemen en een
taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Welkom!
De Van Detschool en de Alexander Roozendaalschool werken samen in DeTaalklas.
Binnen het onderwijs op deze scholen zijn er leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte op zowel gedrag als communicatie. Met name bij jonge leerlingen
is de voorliggende problematiek nog niet helemaal duidelijk.
De Van Detschool (Orion) is een pedologisch instituutschool (P.I. school) cluster 4,
voor leerlingen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen.
De Alexander Roozendaalschool (VierTaal) is een cluster 2 school voor leerlingen met
een auditieve en/of communicatieve beperking.

Voor leerlingen van 4 tot 7 jaar, die zowel gedragsproblemen als
een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, is er DeTaalklas.
In DeTaalklas wordt onderwijs geboden, binnen een talige en gestructureerde leeromgeving. Het aanleren van gewenst gedrag, intensieve begeleiding van de communicatieve vaardigheden en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling staan
centraal.

Doel
Na maximaal 2 schooljaren is duidelijk wat voor de leerlingen de best passende vorm
van onderwijs is. Dit kan zijn een school voor speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier onderwijs. De verwachting is dat veel van de leerlingen zullen uitstromen
naar een cluster 2 of cluster 4 school.

DeTaalklas

Zo werken we in DeTaalklas
•

•
•
•
•
•
•
•
•

De leerkracht, de logopedist en de onderwijsassistent vormen, samen met de
gedragswetenschapper/zorgcoördinator en de intern/teambegeleider van beide
scholen, het kernteam.
De leerkracht en de onderwijsassistent komen van de Van Detschool en zijn extra
geschoold binnen de Alexander Roozendaalschool.
De logopedist komt van de Alexander Roozendaalschool.
De leerkracht, onderwijsassistent en de logopedist werken intensief samen in de groep.
Indien nodig geeft de logopedist individuele behandelingen.
De groep bestaat uit maximaal 10 leerlingen van 4 tot 7 jaar.
Voor iedere leerling wordt een ontwikkelingsplan opgesteld. Dit plan wordt met
de ouders besproken. Het plan wordt regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.
De aandacht gaat uit naar structuur en veiligheid.
Er is een zeer specifiek en geïntegreerd aanbod, gericht op de taalontwikkeling.

De ouders en/of verzorgers worden betrokkenen
Ouders zijn een belangrijke samenwerkingspartner. Daarom hebben zij minimaal vijf
keer per jaar een gesprek met de leerkracht, de logopedist en andere betrokken over
de ontwikkeling van hun kind. Via ouderportaal Social Schools worden ze op de
hoogte gehouden van de dagelijkse gebeurtenissen in de klas.

Voorwaarden voor plaatsing in DeTaalklas:
•
•
•
•

Een (voorlopige) vastgestelde taalontwikkelingsstoornis (TOS), waarbij de ernstmaat
van de stoornis voldoet aan de richtlijnen auditief en communicatief beperkten.
Een beschikking voor een ondersteuningsarrangement DeTaalklas, afgegeven door
de Commissie van Onderzoek van VierTaal.
Een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) cluster 4 (PI) midden of hoog, afgegeven door
het Samenwerkingsverband (SWV).
Alle leerlingen worden ingeschreven bij de Van Detschool.

Uitstroom - doorstroom
DeTaalklas is er alleen voor de kleuterperiode. Na maximaal 2 jaar wordt in
samenwerking met de ouders en het
kernteam de best passende onderwijsplek
voor de leerling gekozen. De Commissie
van Begeleiding geeft hierbij advies en
zorgt voor een passende doorstroom.

DeTaalklas

Vragen? Stel ze gerust!

Adres

U kunt ons bereiken via:
detaalklas@orion.nl

DeTaalklas
Van Detschool
IJsbaanpad 7
1076 CV Amsterdam

Aanmeldpunten
Scholen, ouders, vroeg- en voorschoolsebehandelgroepen kunnen leerlingen
aanmelden. Meld leerlingen aan bij zowel
het trajectbureau van VierTaal, als bij het
Samenwerkingsverband. Geef aan dat u
denkt aan plaatsing in DeTaalklas.

VierTaal
tb.ars@viertaal.nl
telefonisch spreekuur op:
ma t/m vr van 9:00 -10:30 uur,
020 - 346 01 19

Samenwerkingsverband PO
Amsterdam-Diemen
secretariaat@swvamsterdamdiemen.nl

Leerlingen buiten de Gemeente
Amsterdam kunnen bij het regionale
SWV aangemeld worden.

