
Tijdspad nieuwkomer in groep (1)3 t/m 8 
 
Onderstaande checklist omvat het gehele tijdspad van aanmelding bij het 
Centraal Informatie Loket (CIL), het volgen van onderwijs in een 
taalvoorziening tot en met de uitstroom naar de reguliere school.  
 
 
lkr tv = leerkracht taalvoorziening; lkr reg = leerkracht ontvangende school; ATO = ambulant 
taalondersteuner; tv = taalvoorziening Amsteltaal of Taalschool Amstelland. Fulltime  
  

 Actie Wie 

Stap 1 Afspraak maken bij het CIL Ouder 
Berty Menke 

Stap 2 Keuze maken (op basis van beschikbaarheid) taalvoorziening 
- Amsteltaal 
- De Taalschool 
- AIS 

Ouder 
Berty Menke 

Stap 3 Leerling volgt onderwijs bij een van de taalvoorzieningen. Er 
wordt een IOP gestart en een uitstroomperspectief gemaakt 
voor na de taalvoorziening. Er is regelmatig overleg tussen IB tv 
en lkt tv over de vorderingen van de leerling. 

IB tv  
lkt tv 

Stap 4 Rond 26? weken, maken de ouders een keuze voor de 
reguliere school op basis van het advies van de 
taalvoorziening. 
(CIL kan hierin ondersteunend zijn) 

Ouder 
 IB tv & Lkr tv 
 
 

Stap 5 De Ib van de tv neemt contact op met de ontvangende school 
(zie protocol Uitstroom).  

Ib tv 
Ib reg 

Stap 6 Mailen van het (voorlopige) IOP, met daarin concrete 
handelingsadviezen en de handreiking naar de leerkracht en IB 
van de ontvangende school met de ATO in de cc. 

lkr tv 
 
 

Stap 7  De leerkracht van de tv: 
- wijst de leerkracht van de ontvangende school op de 
handreiking (zie website) 
- maakt een afspraak voor een warme overdracht. 
- plant de wenmomenten 

lkr tv 
lkr reg 

Stap 8 De leerkracht en IB van de ontvangende school: 
- lezen het IOP 
- lezen de handreiking 
- overleggen over de ontvangst van de leerling 

lkr reg 
IB reg 

Stap 9 De leerkracht van de tv en de leerkracht van de ontvangende 
school hebben een telefonisch warme overdracht waarin: 
- het IOP besproken wordt 
- er een keuze gemaakt wordt voor het basis of het intensieve 
arrangement van de ATO. 
 

lkr tv 
lkr reg 

Ontwikkeld door de ambulante taalondersteuners van www.ato-amstelveen,com  



 Actie Wie 

Stap 
10a 

Bij intensief: 
ATO maakt een afspraak (binnen twee weken na uitstroom) 
met de leerkracht van de ontvangende school er wordt hulp 
geboden bij het opstellen van een programma op maat. 

ATO 
lkr reg 
IB reg 

Stap 
10b 

Bij intensief en basis: 
ATO observeert de leerling op de ontvangende school. 
Aansluitend volgt een nagesprek (Na ongeveer zes weken). 

ATO 
lkr reg 
IB reg 

Stap 11 Indien nodig kan de ontvangende school altijd contact opnemen 
met de leerkracht van de taalvoorziening of de ATO 
(www.ato-amstelveen.com) voor tussentijds overleg 

lkr reg 
ATO 
lkr tv 
IB reg 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ontwikkeld door de ambulante taalondersteuners van www.ato-amstelveen,com  

http://www.ato-amstelveen.wix.com/amstelveen

