
Info boekje 

Taalcentrum 
Almere  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Info boekje 

Taalcentrum 
Almere  
 

 

 

Schooljaar 2022-2023 
 
 

Taalcentrum Almere – primair onderwijs 
 
 
Locatie 1: Sesamstraat 1, 1313 GS, Almere 
Locatie 2: MJ Granpré Molièrestraat 72, 1333 KE, Almere 
Locatie 3: Binnenkruierstraat 9, 1333 EC, Almere 

 

 
   
   
email:     info@taalcentrumalmere.nl 
website:   www.taalcentrumalmere.nl 
Telefoon:  036-7670520 
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Algemene informatie 
Taalcentrum Almere is een school voor leerlingen die nog 
onvoldoende over de Nederlandse taalvaardigheid 
beschikken om de les te kunnen volgen op een reguliere 
basisschool.  

 

Na ongeveer 1 jaar hebben leerlingen op Taalcentrum 
Almere voldoende Nederlandse taalvaardigheden geleerd om 
onderwijs  te volgen op een school in de eigen buurt.  
 
Op Taalcentrum Almere is veel aandacht en tijd voor 
woordenschatontwikkeling, het begrijpen van de 

Nederlandse taal en het juist spreken en uitspreken ervan.   
 
Als leerlingen van het Taalcentrum Almere naar een reguliere 
basisschool gaan kan het zijn dat een ambulant begeleider 

van het Taalcentrum Almere deze overgang ondersteunt.  
 
Er zijn ook leerlingen die vanuit het Taalcentrum Almere 

doorstromen naar het voortgezet onderwijs, naar de kopklas 
of naar de kansklas. Hierover vindt u meer informatie op 
onze website. 
 
Wij hopen dat uw kind zich snel thuis voelt op het 
Taalcentrum Almere en zich verder kan ontwikkelen om een 
plekje te vinden in de Nederlandse samenleving. 

 
Als u vragen heeft of ergens onzeker over bent kunt u altijd 

contact opnemen met de leerkracht van uw kind of de 
administratie. 
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Buitengewoon verlof 
Vanwege de Leerplichtwet is vakantie buiten de 
schoolvakanties niet toegestaan. In bijzondere gevallen 
kunnen kinderen extra vrij krijgen. 

 

Het is niet toegestaan deze dagen op te nemen in de eerste 
twee weken na de zomervakantie of aansluitend aan een 
vakantie.  
 
Meer informatie omtrent de regels buitengewoon verlof vindt 
u op de website: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplic
ht-en-kwalificatieplicht 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim wordt gemeld bij de 

leerplichtambtenaar. Als u verlof wilt aanvragen kan dat via 
een formulier dat u bij de leerkracht kunt verkrijgen. 
 

 

Ouderbijdrage 
Voor feesten, zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst, het 
schoolreisje en voor diverse materialen, vragen wij van u 

een vrijwillige ouderbijdrage van € 50,- per kind per jaar.  
 
Dit bedrag kunt u overmaken op:  
Rabo rekeningnummer:  NL19RABO0324122497 
t.n.v van Taalcentrum Almere   

onder vermelding van de naam van uw kind. 
 

 
 
 
 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/leerplicht-en-kwalificatieplicht
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Vakanties en vrije dagen:  
 

Eerste dag: Laatste dag: 

Herfstvakantie   17-10-2022 21-10-2022 

Kerstvakantie  26-12-2022 06-01-2023 
Voorjaarsvakantie 27-02-2023 03-03-2023 
Goede vrijdag  07-04-2023 
Pasen   10-04-2023 
Meivakantie  24-04-2023 05-05-2023 
Hemelvaartsdag    18-05-2023 19-05-2023  

Pinksteren  29-05-2023 
Zomervakantie  24-07-2023 01-09-2023 
 
Vrije dagen in verband met studie van de docenten: 
Vrijdag     07-10-2022 
Dinsdag   29-11-2022 

Vrijdag    23-12-2022 
Donderdag  26-01-2023  
Woensdag    15-03-2023 
Maandag   19-06-2023 
Donderdag   06-07-2023 
Vrijdag   21-07-2023 
 

 
Mochten er extra vrije dagen zijn dan wordt u daarvan op de 
hoogte gebracht via e-mail. 
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De rol van u als ouder 

• U verstrekt alle informatie over uw kind die van 
belang is voor het bereiken van een optimaal 
onderwijsresultaat.  

• U zorgt ervoor dat uw kind op tijd op school is. 

• Als uw kind om een geldige reden niet op school kan 

komen meldt u uw kind af met de reden daarvan.  
• U meldt een dag van tevoren dat uw kind naar de 

tandarts, dokter enz. gaat. 
• U heeft de plicht u aan de leerplichtwet te houden. 

De school heeft de plicht een overtreding te melden.  
• U zorgt ervoor dat uw kind zindelijk is, zelfstandig 

naar het toilet kan, zelfstandig kan eten en drinken 
en zich kan aan- en uitkleden voordat uw kind op 
school start. 

• U kunt helpen en ondersteunen met huiswerk. 

 

 
Oudergesprekken        
U wordt een paar keer per jaar uitgenodigd voor een 
oudergesprek en/of rapportgesprek. Uw inbreng in het 

gesprek is zeer belangrijk. 
 

  

 
 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjwxZzzs8rhAhUKPVAKHbYUDX0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.annefrankschool.nl/rapportgesprekken/oudergesprek/&psig=AOvVaw2LCJlIGGRLm3OFMoyhOtDJ&ust=1555153325467660
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Thuistaal 
Uw kind gaat op het Taalcentrum de Nederlandse taal leren. 
Dat is voor uw kind een nieuwe taal. Uit onderzoek weten we 

dat een kind de taal die hij al spreekt (de thuistaal) nodig 

heeft om een nieuwe taal te leren. Daarom is het belangrijk 
dat u met uw kind blijft spreken in uw thuistaal. Het is ook 
goed samen met uw kind te lezen in uw thuistaal.  
U kunt uw kind ook helpen door de woorden die hij in het 
Nederlands leert ook in uw eigen taal te benoemen. Zo wordt 
er in het hoofd van uw kind een connectie gemaakt tussen 

beide talen, wat uw kind helpt bij het leren van de 
nieuwe/Nederlandse taal.  

 

                     

Lezen 
Lezen is een belangrijk onderdeel in de schoolloopbaan van 
uw kind. Het is belangrijk dat uw kind thuis dagelijks  
15 minuten hardop leest. 
 

 

Huiswerk                                     
Alle kinderen vanaf groep B krijgen elke week huiswerk mee.   
Dat zijn woorden die de afgelopen week zijn aangeboden 
tijdens de cursus Mondeling Nederlands. Als het huiswerk is 
gemaakt moet het weer mee terug naar school.  

Naast Mondeling Nederlands krijgen de kinderen huiswerk 
mee als ze dat nodig hebben. De leerkracht zal dat dan met 
u bespreken. 
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Oordopjes of koptelefoon          

Vanaf groep B werken leerlingen regelmatig zelfstandig op 

de computer. Wilt u uw kind hiervoor oordopjes of een 
koptelefoon meegeven. 

 

Mobiele telefoons   
Kinderen mogen geen mobiele telefoon onder schooltijd 
gebruiken. U kunt uw kind dus onder schooltijd niet bellen 
via de mobiele telefoon. Als het nodig is, kunt u de school 
bellen via de vaste lijn:   036-7670520 

 
 

 

Fotograferen 
Het is in het kader van privacy niet toegestaan foto’s of 
filmpjes die op school gemaakt zijn te plaatsen op sociale 
media (zoals facebook, internet enz.).  
 
 

Medisch protocol 
Taalcentrum Almere heeft een medisch protocol. 

Leerkrachten mogen geen medische handelingen verrichten 
(behalve in noodgevallen). Op de website van het 
Taalcentrum vindt u de link voor de gehele tekst van het 
protocol.  

 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://cdn.vanhelden.nl/drupals/www.vanhelden.nl/sites/default/files/oordopjes-bedrukken-1.png&imgrefurl=https://www.vanhelden.nl/blog/gadget-van-de-maand-oordopjes-voor-muzikale-momenten&docid=s8L9Xs-EgIUAnM&tbnid=1BPF9b362bh0pM:&vet=12ahUKEwizvLj7tMrhAhUPLlAKHaQqA_U4yAEQMygLMAt6BAgBEA0..i&w=220&h=199&bih=986&biw=1920&q=oordopjes&ved=2ahUKEwizvLj7tMrhAhUPLlAKHaQqA_U4yAEQMygLMAt6BAgBEA0&iact=mrc&uact=8
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Gymnastiek    
De kinderen hebben tweemaal per week  
gymnastiek van een vakleerkracht.   

Uw kind heeft voor deze les de volgende  

spullen nodig: 
• Een korte broek/T-shirt/legging 
• Eventueel handdoek  
• Gymschoenen (geen zwarte zolen) voor  

groep B t/m F 
Groep A gymt op blote voeten 

 

 

 
 

Busvervoer    

Het fijnst is dat kinderen zelf naar schoolkomen of door hun 
ouders worden gebracht. Om naar het Taalcentrum Almere 
te komen mag uw kind gebruik maken van het 
leerlingenvervoer van de gemeente Almere. De eerste drie 
maanden geldt deze regeling voor alle kinderen. Daarna 

stopt het leerlingenvervoer, u moet dan zelf vervoer regelen. 
Kinderen die verder dan 6 km per fiets van het Taalcentrum 
Almere wonen kunnen langer gebruik maken van 
leerlingenvervoer. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u een 
eigen bijdrage.  
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Parkeren 
Wilt u met het halen/brengen rekening houden met de 

buurtbewoners.  

Parkeert u alleen op plekken waar het mag (niet op 

invalideplekken en voor uitritten). Soms zult u dan iets 

verder moeten lopen.  
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Schooltijden  

Maandag tot en met vrijdag: 8.30 uur. tot 14.20 uur.  

 

 
 
Uw kind moet om 8.30 in de klas aanwezig zijn! 
De leerlingen kunnen vanaf  8.20 uur naar binnen. 
Als u uw kind zelf ophaalt van school zorgt u er dan voor dat 
u op tijd bent en uw kind niet hoeft te wachten. 
 

De school heeft twee ingangen. De groepen A gaan door de 
kleuteringang, de andere groepen gaan door de 
hoofdingang.  

 
 

Ziek of afwezig 
Als uw kind niet naar school kan komen, moet u dit voor 
09.30 uur melden.  
 
036-7670520 (inspreken op voicemail) of 
mailen naar administratie@taalcentrumalmere.nl   

 
   
 

 
 
 

 
 
 
 

mailto:administratie@taalcentrumalmere.nl
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Eten drinken en overblijven    
De leerlingen eten en drinken met hun groep.  

Ca. 10 uur: kleine pauze.  
Ca. 12.30 uur: lunchpauze 

 
Het is belangrijk dat uw kind in ieder geval het volgende 
mee naar school neemt: 

• Een lunchpakketje (een paar boterhammen) 

• Een flesje water of pakjes drinken 
• Eén of twee stuks fruit of groente 

 
Het is niet toegestaan uw kind chips, chocolade, 
snoep, cola e.d. mee te geven naar school. 

          
 

 

 

Trakteren/verjaardag 
In Nederland is het gebruikelijk om als je jarig bent te 

trakteren. Trakteren is niet verplicht.  
Als uw kind wil trakteren dan graag iets kleins wat makkelijk 
en gelijk gegeten kan worden. U kunt hierbij denken: 
groente/fruit, een zakje popcorn, één klein koekje of één 
klein snoepje.  
Het uitdelen van taart of snoepzakjes is niet mogelijk.  
U kunt bij twijfel altijd met de leerkracht overleggen. 
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