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Welkom op de Internationale Schakel Klas Nissewaard
VOOR WIE IS DE ISK NISSEWAARD?
De ISK Nissewaard is toegankelijk voor leerlingen tussen 12 en 18, die het Nederlands niet als moedertaal
hebben en minder dan twee jaar in Nederland wonen. Het doel van ons onderwijs is de taalvaardigheid van
het Nederlands te vergroten, zodat je zo snel mogelijk voldoende Nederlands beheerst en kunt doorstromen
naar het reguliere onderwijs of vervolgonderwijs dat bij je past.
WAT LEER JE?
Natuurlijk krijg je veel les in het vak Nederlands. Nederlands is in de klas ook de voertaal; we spreken dus
geen E
 ngels, Arabisch of andere talen, maar zoveel mogelijk in het Nederlands.
Naast Nederlands krijg je ook wiskunde/rekenen en eventueel Engels. Naast de leervakken krijg je ook de
vakken ckv beeldende vorming, dans, drama, burgerschap en ICT, zwemmen en praktijkvakken. Je lesrooster
is dus niet alleen gevuld met Nederlands!
Door de inhoud van de lessen en ook door allerlei extra activiteiten buiten de lessen wordt er aandacht
besteed aan burgerschapsvorming:
• Burgerschap en integratie in de klas;
• Burgerschap en integratie in de school;
• Burgerschap en integratie in de Nederlandse samenleving.
We leren je ook zoveel mogelijk schooltaalwoorden zodat je gemakkelijker kunt doorstromen naar het
voortgezet onderwijs of het mbo.
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NEDERLANDS
Het hoofdvak Nederlands krijg je – afhankelijk van
de klas waar je wordt ingedeeld – 12 of 17 uur in de
week. De methode DISK is de basismethode voor
dit vak. Bij alfabetisering wordt de methode DIGLIN
aangeboden. Elke week werk je aan alledaagse en
schoolse taken waardoor je al snel goed mee kan
doen op school. We maken veel gebruik van beeldmateriaal en verschillende werkvormen. Naast DISK
en DIGLIN gebruiken we veel verschillende methodes
om aan te sluiten bij wat jij nodig hebt om goed tot
leren te komen.
Je werkt zoveel mogelijk op je eigen (taal)niveau aan
de leerstof en je doorloopt ook zelfstandig een deel
van het taalprogramma. De docent is altijd in de buurt
om je een duwtje in de rug te geven als dat nodig is.
Je krijgt dus genoeg ruimte om op je eigen werktempo
de Nederlandse taal te oefenen en te leren.
Naast deze individuele aanpak zijn er ook klassikale
en activerende methodes en werkvormen die ingezet
worden zodat je op verschillende manieren de taal
eigen kunnen maken. Elke groep gebruikt lesmateriaal
dat passend is bij het gewenste uitstroomdoel.
ZWEMMEN
Op de ISK Nissewaard wordt zwemles gegeven
door docenten van zwembad Rivierabad. Wij zijn
erg trots dat dit mogelijk is. Elke leerling is verplicht
om zwemles te volgen.
De meisjes en jongens krijgen apart les. Ons doel is
om elke leerling met een zwemdiploma van school
te laten gaan. De gemeente betaalt deze lessen, bij
te veel verzuim worden kosten in rekening gebracht
bij betreffende leerling.
HUISWERK
Het huiswerk doen is een belangrijke voorwaarde voor
succes bij je studie: leren doe je zelf! Wij verwachten
van je dat je het opgegeven huiswerk maakt en leert
voor alle toetsen en dictees.
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Begeleiding op school
MENTOREN
Elke leerling heeft een vaste mentor. Deze is voor
de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers het eerste
aanspreekpunt binnen de school.
De mentor bewaakt de (taal)ontwikkeling van de
leerling. Tijdens de mentorgesprekken wordt deze
ontwikkeling elke keer besproken samen met de
leerling. Ook kan de mentor de leerling helpen bij
problemen in de klas en buiten de klas. Er kan dan
ook hulp ingeschakeld worden van de zorgcoördinator
en schoolmaatschappelijk werk, het liefst in overleg
met de leerling en de ouders/verzorgers.
U kunt altijd een afspraak maken met de mentor. Zij zijn
bereikbaar onder het telefoonnummer: 0181-613187.
Verder kunt u altijd een e-mail sturen:
JORIEN VAN LEEUWEN
j.vanleeuwen@isknissewaard.nl
SARA BERGENHENEGOUWEN
s.bergenhenegouwen@isknissewaard.nl
TOURIA HIDA
t.hida@isknissewaard.nl
ANGELLE HITZERT
a.hitzert@isknissewaard.nl
De mentor kan u ook uitnodigen voor een gesprek. Zij
neemt dan telefonisch of via een brief contact met u op.

ZORG OP SCHOOL
De zorgcoördinator, mevrouw Anke Meijer,
coördineert de zorg binnen de ISK Nissewaard.
Zij onderhoudt contact met mentoren, ouders en
externe instanties aangaande zorgvragen van leerlingen. Naast de mentor kunnen leerlingen ook altijd
terecht bij haar wanneer ze een probleem hebben dat
ze met niemand anders kunnen of willen bespreken.
De zorgcoördinator heeft een luisterend oor en zoekt
met de leerling naar een oplossing of verwijst naar
externe deskundigen.
SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK
De zorg voor een leerling gaat niet alleen over school,
maar ook over thuis en vrije tijd. Leerlingen en ouders
kunnen een beroep doen op het schoolmaatschappelijk werk voor zaken thuis, op school en in de vrije tijd.
U kunt altijd een afspraak maken met mevrouw Jessy
van der Leer.

• Na de laatste les ga je meteen naar huis, tenzij je
nog een afspraak op school hebt.
• Je doet actief mee met elke les, ook al vind je de les
niet zo leuk. Alle lessen zijn onderdeel van de school.
• Telefoon – alleen gebruiken met toestemming van
de docent, niet filmen of foto’s maken!
OP TIJD OP SCHOOL
Het is erg belangrijk om op tijd in de les te zijn. Vanaf
08.10 is de school open, de les begint om 08.25u.
Als je te laat bent, vertel je aan de docent wat de reden
is, waarom je te laat bent. Wanneer je drie keer te laat
bent volgt er een maatregel: je moet dan terugkomen
in je vrije tijd, je ouders/verzorgers worden ingelicht.
Kom je daarna nog steeds te laat dan is een gesprek
met de leerplichtambtenaar.

Schoolafspraken
ALGEMENE SCHOOLAFSPRAKEN:
• Op school wordt door iedereen Nederlands
gesproken.
• Iedereen blijft op school of het schoolplein tijdens
de pauze.
• De ISK Nissewaard is een rookvrije school.
• Zorg dat je al je spullen bij je hebt als je de klas
in gaat.
• Maak het verschil, op school en in de buurt.
Wees beleefd en aardig tegen elkaar.
• Alle boeken zijn van school, je moet alle boeken
netjes houden.
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ZIEKMELDEN
Wanneer uw kind ziek is, moet u dit tussen 8.00 uur
en 8.30 uur melden bij de administratie.
Dit kunt u telefonisch doen: 0181-613187, of stuur
een berichtje naar de mentor van uw zoon/dochter.
Spreekt u niet goed Nederlands? Dan moet u toch
de school bellen. U noemt dan de naam en de klas
van uw kind en meldt dat de leerling ziek is.
Daarna kunt u de leerling zelf of iemand anders aan
de telefoon laten komen, die beter Nederlands spreekt.
AFWEZIGHEID DOOR ANDERE AFSPRAKEN
De ISK Nissewaard wil graag dat afspraken met de
dokter, tandarts, orthodontist, Vluchtelingenwerk,
Stimos enzovoorts gemaakt worden buiten schooltijd.
Op maandagmiddag is hier vanaf 13.30 uur tijd voor.
Zo mist de leerling geen les.
Mocht er wel een afspraak staan tijdens de les,
dan neemt de leerling het afspraakkaartje of een
briefje van ouders mee. De leerling laat dit minimaal
een week van ter voren zien aan de mentor en de
administratie. U kunt ook bellen naar de administratie.
EXTRA VERLOF AANVRAGEN
Heeft u een feestdag, bruiloft of begrafenis, dan moet
u extra verlof aanvragen. U kunt een verlofformulier
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vragen bij de administratie of via de mentor.
Om toestemming te krijgen van de teamleider moet het
verlofformulier zo volledig mogelijk ingevuld en ruim
op tijd ingeleverd worden bij de mentor.
Is de leerling zonder toestemming afwezig op school,
dan geldt dit voor ongeoorloofd verzuim. Dit wordt
gemeld bij de leerplichtambtenaar. U kunt dan uitgenodigd worden voor een gesprek. Een gevolg kan zijn dat
er een boete of taakstraf opgelegd kan worden.
RAMADAN EN SUIKERFEEST
Tijdens de Ramadan gaan de lessen op onze school
gewoon door. Natuurlijk wordt er rekening gehouden
met de leerlingen, maar wij verwachten dat iedereen
alle lessen blijft volgen. Het lesrooster blijft hetzelfde
tijdens de Ramadan.
Voor het Suikerfeest mogen de leerlingen een dag
verlof opnemen. Het verlof kan aangevraagd worden
met een verlofaanvraag-formulier, te verkrijgen bij de
administratie of de mentor. Het formulier moet zo snel
mogelijk ingeleverd worden bij de mentor.

LESTIJDEN
De lessen worden op maandag gegeven van
08.25u – 12.50u
Op dinsdag tot en met vrijdag gegeven tussen
08:25u en 15.50u
LESUUR ISK

TIJD ISK

1

08.25 – 09.15u

2

09.15 – 10.05u

3

10.05 – 10.55u

PAUZE

10.55 – 11.10u

4

11.10 – 12.00u

5

12.00 – 12.50u

PAUZE

12.50 – 13.20u

6

13.20 – 14.10u

7

14.10 – 15.00u

8

15.00 – 15.50u

VAKANTIEROOSTER
HERFSTVAKANTIE

za 16 oktober 2021 t/m zo 24 oktober 2021

KERSTVAKANTIE

za 25 december 2021 t/m zo 9 januari 2022

VOORJAARSVAKANTIE

za 26 februari 2021 t/m zo 6 maart 2022

PASEN

zo 17 april 2022 t/m ma 18 april 2022

MEIVAKANTIE

za 23 april 2022 t/m zo 8 mei 2022

HEMELVAARTSDAG

do 26 mei 2022 t/m vr 27 mei 2022

PINKSTEREN

ma 6 juni 2022

LAATSTE SCHOOLWEEK

ma 4 juli 2022 t/m vr 8 juli 2022
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Aanmelden bij
ISK Nissewaard
AANMELDING
Je komt bij ons op school, wat moet er allemaal
gebeuren? Na aanmelding word je samen met
je o
 uders of verzorgers uitgenodigd voor een
intakegesprek op ISK Nissewaard. Ben je onder
begeleiding van Nidos, dan komt je voogd mee
naar de intake. Op school wordt samen met jou
het inschrijfformulier ingevuld.
Bij het intakegesprek is het belangrijk om het
volgende mee te nemen:
• Een paspoort of andere identiteitspapieren.
• Eventueel pasje van de IND (verblijfsdocument).
• Uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) met
daarop de datum van aankomst in Nederland en
je nationaliteit. Het uittreksel kan je halen bij de
gemeentelijke basisadministratie in de gemeente
waar je woont.
• Eventueel rapporten van de vorige school in
Nederland en de resultaten uit het thuisland.
Meestal start je met de lessen op de ISK Nissewaard
binnen een week na de intake.
INSTROOM
Nieuwe leerlingen volgen een algemeen basis-
oriëntatie startprogramma. Binnen deze eerste
periode brengen de docenten en de mentor de
leerlingen zo goed mogelijk in beeld. Bij elke leerling
zal in deze tijd ook een non-verbale capaciteitenonderzoek (SON-R en WISC non-verbal) afgenomen worden,
om een beeld te krijgen van de leervaardigheden
en leerbaarheid van de leerling. Nadat instromende
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leerlingen in deze periode ook getoetst en getest zijn,
kan het uitstroomprofiel voor de leerling vastgesteld
worden. Dit doen wij aan de hand van de LOWAN
Leerlijnen (www.lowan.nl). Het lesprogramma wordt
dan passend gemaakt bij het uitstroomprofiel.
Voor sommige leerlingen is het nodig om de basis-
oriëntatie periode te verlengen.
Leerlingen met een taal en of onderwijsachterstand
volgen eerst een alfabetiseringsprogramma en blijven
dan langer in de basisoriëntatie groep.
UITSTROOM
Je stroomt uit als je er klaar voor bent. Je blijft
maximaal 2 jaar op de ISK Nissewaard.
Je kunt naar alle niveaus binnen
het voortgezet onderwijs:
• praktijkonderwijs
• vmbo, basis/kader/mavo
• havo
• vwo
• tto
Het is ook mogelijk na een aantal jaren in de ISK
verder te gaan op het MBO (beroepsonderwijs).
Op de volgende pagina volgen de verschillende
uitstroomroutes met het bijbehorende streefniveau
met Nederlands. De leerling heeft twee ISK-
jaren, g
 eteld vanaf het moment dat de leerling in
Nederland is, om de streefdoelen te behalen.

Route 1
UITSTROOMPROFIELEN ISK

Route 1

UITSTROOMPROFIELEN

16+

(begeleid) werk, inburgering

12-16

praktijkonderwijs, vso

Uitstroom (begeleid) werk, inburgering
STREEFDOELEN NT2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

16+

Uitstroom praktijkonderwijs, vso
STREEFDOELEN NT2

0

12-16
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Route 2
UITSTROOMPROFIELEN ISK

UITSTROOMPROFIELEN

mbo entree

16+

Route 2

mbo2
12-16

vmbo basis

Uitstroom mbo entree
STREEFDOELEN NT2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

16+

Uitstroom mbo 2
STREEFDOELEN NT2

16+

Uitstroom vmbo basis
STREEFDOELEN NT2

12-16
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Route 3
UITSTROOMPROFIELEN ISK

UITSTROOMPROFIELEN

mbo 3-4, hbo (- schakel), vavo

16+

Route 3

vmbo kader /gl / tl

12-16

havo/vwo

Uitstroom mbo 3-4, hbo (- schakel), vavo
STREEFDOELEN NT2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

0

op weg naar

A1

op weg naar

A2

op weg naar

B1

op weg naar

B2

16+

Uitstroom vmbo kader / gl / tl
STREEFDOELEN NT2

12-16

Uitstroom havo / vwo
STREEFDOELEN NT2

12-16
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DOORSTROOM DOSSIER
Alle nieuwe ISK-leerlingen worden in de eerste
periode getoetst op hun kennis en vaardigheden.
We inventariseren hun mogelijkheden op het gebied
van taal, rekenen en van de leercapaciteiten. Op basis
van de testresultaten en de observaties tijdens de
basis-oriëntatieperiode wordt een uitstroomperspectief
gekozen. Dit kan altijd worden bijgesteld als blijkt dat
de leerling sneller vorderingen maakt dan verwacht.
Bij problemen op persoonlijk gebied, met betrekking
tot gedrag en sociaal emotionele ontwikkeling probeert
de ISK Nissewaard passende hulp te bieden die de
leerling helpt om het ISK-traject succesvol af te ronden.
Het in kaart brengen hiervan vindt plaats door de mentor en indien nodig ook door de zorgcoördinator.
Het DSD (Doorstroom Dossier) wordt tweemaal
per jaar door de mentor en de leerling ingevuld.
Dit gebeurt na de ISK toetsweek, die ook twee keer
per jaar wordt gepland. De leerling krijgt een toets
van alle deelvaardigheden van Nederlands;
Lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken
voeren (1x per jaar). Daarnaast wordt er ook een toets
afgenomen voor rekenen en Engels (lezen en luisteren).
De afgenomen toetsten bepalen het niveau van de
leerling (A1, A2, B1, B2).
De ontwikkeling bij wiskunde worden gedurende het
schooljaar getoetst tijdens de wiskundelessen.

De leerling die analfabeet is en dus leert lezen en
schrijven, krijgt een Alfa-toets. Deze toetsen zijn
speciaal om te bepalen waar de leerling zit in zijn/haar
vordering. De afgenomen toetsen bepalen het niveau
van de leerling (alfa A, alfa B, alfa C).
Hier volgt de data van de ISK toetsweek:
ISK Toetsweek 1

ma 29 november 2021 –
vr 3 december 2021

ISK Toetsweek 2

ma 4 april 2022 –
vr 8 april 2022

Vanuit de resultaten van de toetsweek en alle
observaties worden individuele leerdoelen vastgesteld.
De individuele leerdoelen zijn bedoeld om de leerling
op een hoger niveau te krijgen in zijn ontwikkeling.
Dit kan op didactisch en/of sociaal gebied zijn.
U wordt twee keer per jaar uitgenodigd om samen
met de leerling en de mentor het DSD te bespreken.
We maken speciaal tijd voor u en uw kind vrij en
verwachten u graag op de afspraak. Lukt het niet
om op de afspraak te verschijnen, dan stellen we het
erg op prijs als u afbelt. Zo zit de mentor niet voor
niks te wachten.
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Materiaal en kosten
Tijdens een schooljaar heeft de leerling een aantal
zaken nodig om de lessen te kunnen volgen. Ook
worden er verschillende activiteiten georganiseerd
door de school, educatieve en fun-activiteiten.
Verder krijgt uw zoon/dochter de mogelijkheid om
een kluisje te huren, waarvoor u borg dient te betalen.
Ook zal er om een ouderbijdrage worden gevraagd
om in de schoolkosten te helpen voorzien.
BENODIGDHEDEN VOOR DE LESSEN
De boeken worden door de school verzorgd.
De leerling moet elke dag volgens het rooster
de lesboeken meenemen.
Het volgende moet u zelf kopen:
ALGEMEEN
• Een stevige schooltas;
• Een etui met daarin:
• Een of meerdere pennen;
• Een potlood;
• Een gum en puntenslijper;
• Een schaar en lijmstift;
• Kleurpotloden.
• Een schrift met lijntjespapier;
• Een schoolagenda;
• Een map om papieren in mee te nemen.
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WISKUNDE
• Een geodriehoek;
• Een passer;
• Een schrift met ruitjespapier (1 cm bij 1 cm).
ZWEMLES
• Een zwembroek of zwempak/bikini of boerkini/hiijab;
• Een handdoek;
• Douchegel en shampoo.
Sport en zwemmen is verplicht voor alle leerlingen!
OVERIGE ACTIVITEITEN
Tijdens het schooljaar zijn er meerdere activiteiten
waar de leerling aan mee moet doen. De educatieve
activiteiten zijn bedoeld om de leerling kennis te laten
maken met de Nederlandse cultuur. Deze activiteiten
worden betaald door de school.
Onze fun-activiteiten zijn op vrijwillige basis, meegaan
bevordert wel de relatie van de leerling met zijn/haar
klasgenoten. Voor de fun-activiteiten wordt een eigen
bijdrage gevraagd:
• Walibi / Efteling €30 - €35
• Bioscoop €10
Bij financiële vragen of problemen kunt u contact
opnemen met mevrouw Jessy van der Leer, onze
schoolmaatschappelijk werkster.

Personeel
DIRECTIE
Mevr. Y. Hartensveld- Israël (waarnemend)
TEAMLEIDER
Mevr. Martine Hamdan
DOCENTEN
Mevr. Sara Bergenhenegouwen
Mevr. Touria Hida
Mevr. Jorien van Leeuwen
Mevr. Angelle Hitzert
Mevr. Lindsay Straver
Mevr. Marga van Rosevelt
Mevr. Britt Goedemondt
Dhr. Jeffrey van der Meer

Nederlands
Nederlands
Nederlands
Wiskunde/rekenen
Burgerschap
Koken
CKV - dans
CKV – beeldende vorming

OVERIGE FUNCTIES
Administratie
Conciërge
Conciërge

info@praktijk-college.nl
Dhr. John de Laat
Mevr. Irna Trouw

Instroomcoördinator
Uitstroomcoördinator

Mevr. Touria Hida
Mevr. Sara Bergenhenegouwen
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ADRES
E. van Dintelstraat 11
3201 KX te Spijkenisse
T 0181 - 613 187

