Intake A.N. in het kader van de taalscreening
Toe te voegen: kopie inschrijvingsfiche + kopie verklaring A.N.

DEEL 1: SCHOOL
Check of de ouders beschikken over de contactgegevens van de school:
Adres, telefoon, mailadres en de namen van de directeur, zorgcoördinator, klasleerkracht en
leerkracht AN. Laat dit indien nodig vertalen door een tolk.

DEEL 2: LEERLING
(onderstaande gegevens dienen niet ingevuld te worden in geval van het toevoegen van bovenstaande kopies)

Leerlinggegevens
Naam
Voornaam
Geboortedatum
Adres
Identiteit
De leerling is samen met zijn ouders in
België
Datum aankomst in België
Datum inschrijving in de school

Beginsituatie: Eigen taal
Moedertaal
Thuistaal
Talen die het kind beheerst en waarin je
met het kind kan communiceren
Leerlingen die met de AN in zijn eigen
moedertaal kunnen spreken

o

Ja

o

Nee, de leerling verblijft bij/ in/ … :

Beginsituatie: kennis Nederlands
Ja

Nee

?

De leerling begrijpt Nederlands.
De leerling spreekt Nederlands.
De leerling is gealfabetiseerd.
 De leerling is gealfabetiseerd in het Latijnse schrift (a, b,
c…)
 De leerling is gealfabetiseerd in een ander schrift.
De leerling werkt met Arabische cijfers (0, 1, 2…)

Wij bevestigen dat deze leerling
o
o
o
o
o

5 jaar of ouder is of ten laatste op 31 december van het lopende schooljaar 5 jaar wordt;
Niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal heeft;
Onvoldoende de onderwijstaal beheerst om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
Maximaal 9 maanden ingeschreven is in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de
vakantiemaanden juli en augustus niet meegerekend);
Een nieuwkomer is, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijft.

Taalscreening:
Als school kiezen wij voor volgende screeningstest:
o

Deze test werd afgenomen op

o

Deze test werd niet afgenomen omdat uit bovenstaande gegevens is gebleken dat de leerling pas op
… in België in het Nederlandstalig onderwijs toekwam en de kennis en het begrip van het
Nederlands en specifiek de schooltaal NIET aanwezig zijn om de door ons gekozen screeningstest af
te nemen. Deze leerling is vanuit dit opzicht niet testbaar.

o

De school verbindt zich ertoe een specifiek leertraject op te starten, bestaande uit de doelen een
aandachtspunten beschreven in het vademecum AN (VVKBAO) en tegemoetkomend aan de
specifieke ondersteuningsbehoeften van het kind.
Dit leertraject en het individueel werkplan zijn op te volgen in het zorgdossier van de desbetreffende
leerling.

Handtekening schooldirectie

Door:

Handtekening ouders

