
Taal opent deuren...
Waar vind ik binnen de regio expertise en passend onderwijs voor onze NT2 kleuters?

De Cocon
Basisschool de Vlinder heeft een NT2 voorziening voor 
kleuters die niet of nauwelijks Nederlands sprekend op 
school binnenkomen: de Cocon. 

De Cocon is een taalklas voor maximaal 10 kleuters waar de 
kinderen een dag per week intensief worden begeleid. Het 
doel is dat zij goed kunnen functioneren in het reguliere 
onderwijs, in hun stamgroep. 
Samenwerking met en betrokkenheid van ouders is een 
van de succesfactoren van de Cocon. Ouders zijn het eerste 
deel van de les aanwezig in de groep en doen actief mee.

Binnenkort starten we met een tweede Cocongroep die 
opengesteld wordt voor kleuters van scholen binnen het 
Samenwerkingsverband IJmond.

Aanmeldcriteria 
• Leerling zit in groep 1 of 2*
• Leerling heeft nagenoeg geen kennis van de Nederlandse taal.
• Leerling zit op een school binnen het Samenwerkingsverband IJmond
• Ouders/verzorgers zijn bereid om deels aanwezig te zijn bij de les.
• Ouders kunnen zelf vervoer regelen van en naar de Vlinder 

* wanneer een kind 6 jaar of ouder is en korter dan een jaar in Nederland is,  kan hij/zij aangemeld worden bij De Fakkel.

Wanneer
Op dinsdag van 08.30u tot 14.30u
Start: Medio september 2020

Waar
Basisschool De Vlinder
Frankrijklaan 2
1966 VD Heemskerk



Bekostiging
Het SWV PO IJmond ondersteunt, faciliteert in financiële middelen en arrangeert: doen wat nodig is zodat een leerling zich 
optimaal kan ontwikkelen.

Aanmeldingsprocedure
• Intern begeleiders/ leerkrachten van scholen binnen SWV IJmond inventariseren welke kinderen gebaat zouden zijn bij 

begeleiding in de Cocon.
• Intern begeleider of directeur informeert bij de directeur van de Vlinder of er plek is binnen de Cocon.
• Intern begeleider van de stamschool legt de ouders uit wat de opzet van de Cocon is en vraagt om toestemming tot 

aanmelding.
• Gegevens van de leerling worden uitgewisseld en de NT2 leerkracht van de Cocon neemt contact op met de ouders en de 

stamschool.

Meer informatie
Voor vragen kun je contact opnemen met Suzanne Pauw, directeur van Basisschool de Vlinder of Marie-José van Leeuwen, 
NT2 leerkracht van de Cocon. 

Telefoon 0251-237766
Mail vlinder@tabijn.nl

De kracht van de Cocon
Expertise NT2 kleuters
Les volgens de TPRS-methode
Inzet van o.a. woordenschatmethode LOGO 3000
Ondersteuning middels gebarentaal (hierin is scholing voor de stamschool mogelijk)
Kleine groep van maximaal 10 leerlingen
Persoonlijke intake met ouders door de leerkracht van de Cocon
Huisbezoek door de leerkracht van de Cocon
Begeleiding en intervisie voor ouders
Ouders krijgen logo 3000 woorden mee naar huis
Ouders kunnen thuisversie software LOGO 3000 gebruiken
Oudergesprekken gedurende het traject binnen de Cocon

En natuurlijk...
Samenwerking met de leerkracht van de stamgroep en de IB-er van de stamschool


