
Gemeente Meierijstad – Interventie Mobiele brigade en de Taalvijver  

 

Kinderen met een NT2-achtergrond kunnen via de Taalvijver (project op VVE) zich de Nederlandse 

taal eigen maken. Als er na die periode extra inspanning nodig is om de taalvaardigheid verder te 

verstevigen in het onderwijs, komt de mobiele brigade in actie. Zij sturen dan begeleiders naar de 

school toe voor extra ondersteuning. Doelstelling van deze interventie is het bieden van een goede 

start aan de basisschoolleerlingen die de Taalvijver hebben bezocht en ‘instromen’ op hun 

stamschool, een goede start geven. De kinderen die op VVE moeite hadden met taal krijgen extra 

ondersteuning op het vlak van taalonderwijs, zodat met een goede basis verder kunnen gaan in het 

PO. 

 

De Taalvijver maakt een startprogramma op maat; passend bij de ontwikkeling van de leerling. Het 

programma bestaat uit: 

 een overzicht van de beginsituatie op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling en 

rekenen; 

 de vervolgstappen op het gebied van lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen; 

 bijbehorende materialen waarmee de leerling 3 weken vooruit kan. In die 3 weken heeft de 

leerkracht van de stamschool de tijd om een vervolgprogramma op te zetten.          

 

Volgens een vaste structuur zijn er overlegmomenten gepland tussen leerkracht stamschool, 

ambulant begeleider en de IB’ers van beide scholen in een periode van een half jaar om de juiste 

ondersteuning voor de leerling te verzorgen.  

 

Voor leerlingen die de kleuterklas op de Taalvijver hebben gehad en na de zomervakantie in groep 3 

starten worden op dat moment afspraken gemaakt voor overdracht. Deze kinderen komen ook in 

aanmerking voor begeleiding.  

 

Uitgangspunten van de mobiele brigade: 

 Na jaar Taalvijver ondersteuning voor zowel leerkracht 

als leerling 

 Ondersteuning van de mobiele brigade vindt plaats op 

de stamschool 

 Leerling: Half jaar 2x 45 min voor leerling (gemiddeld). 

Begeleiding van de leerling vindt plaats door de 

ambulant begeleider van de Taalvijver.  

 Leerkracht: 3 momenten voor leerkracht 

(kennisoverdracht/professionalisering/expertise ‘in de 

scholen’ brengen). Begeleiding van de leerkracht vindt 

plaats door de experts van de Taalvijver. 


