Eerste opvang anderstaligen (EOA)
Ieder kind dat in Nederland woont, is leerplichtig. Dit geldt dus ook voor de kinderen die vanuit het
buitenland in Nederland komen wonen.
SG Newton verzorgt in de regio West-Friesland de eerste opvang van anderstaligen (EOA) . Dit
betekent dat alle anderstalige kinderen vanaf 12 jaar die in onze regio wonen naar SG Newton
komen om zo snel mogelijk Nederlands te leren. Uitgangspunt is dat de nieuwkomer zo snel als
mogelijk doorstroomt naar het reguliere onderwijs in zijn/haar omgeving.
Basisprogramma
Het leren van de Nederlandse taal verloopt sneller naargelang de contacten met de
Nederlandssprekenden worden geïntensiveerd. De nieuwkomers op de locatie van SG Newton doen
daarom zo snel als mogelijk mee aan het talenturen-programma dat alle reguliere leerlingen van SG
Newton volgen.
Het basisprogramma dat de leerlingen verder volgen is een combinatie van klas-, groepsactiviteiten
en individuele redzaamheid. Bovendien is er in het programma aandacht voor buitenschoolse
activiteiten gericht op de kennismaking met de Nederlandse samenleving.
Niveaugroepen
Wanneer een kind nog geen Nederlands spreekt, duurt het meestal 1 tot 2 jaar voor het in staat is de
lessen in de reguliere klassen te volgen. De EOA streeft ernaar onderwijs op maat te bieden. Daarom
heeft de school verschillende niveaugroepen. Afhankelijk van de kennis van het Nederlands en
leermogelijkheden van het kind maken de docenten/begeleiders een traject om snelle doorstroming
naar regulier en passend onderwijs mogelijk te maken.
Bepaling niveau
Alle kinderen krijgen bij aanmelding eerst een intake. Bij de intake wordt gebruik gemaakt van o.a.
- intake-instrument EOA (bureau ICE)
- plaatsingstoets (Cito)
- taalleerbaarheidstoets (TOA)
- toets lezen/luisteren (TOA)
Afhankelijk van de uitslag van deze toetsen komen de leerlingen tussen de 12 en 16 jaar in de begin-,
midden- of eindgroep EOA van SG Newton. Zodra ze niveau 1F of hoger scoren voor Nederlands
stromen zij door naar het reguliere onderwijs op een school bij hen in de buurt op het niveau dat zij
aankunnen.
12-16 jarigen
Zijn de kinderen/leerlingen ouder dan 16 jaar dan volgt een ander traject aangezien het
vervolgonderwijs anders is ingericht. Ook dat traject duurt 1 tot 2 jaar, voordat ze door kunnen
stromen naar bijvoorbeeld het MBO of de HAVO (of hoger).
Vakken
De kinderen krijgen 35 uur per week les, waarvan een groot deel Nederlandse taalles. Maar
afhankelijk van hun leeftijd en profiel zijn er ook andere vakken die in het reguliere onderwijs
gegeven worden, zoals bijvoorbeeld rekenen, wiskunde, Engels, geschiedenis en biologie.

Steeds probeert de school de kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs dat zij na
de EOA gaan volgen.
Boeken en overig lesmateriaal
De leerlingen ontvangen net als de reguliere leerlingen een boekenpakket dat zij aan het einde van
hun traject weer in moeten leveren. De boeken voor Nederlands zijn speciaal bedoeld om als
anderstalige de Nederlandse taal zo snel mogelijk te leren .Voor de overige vakken gebruiken we de
boeken die ook in de reguliere klassen gangbaar zijn. Tijdens de intake krijgen ouders/verzorgers
tevens een checklist mee van alle zaken die de leerling verder nog nodig heeft om de lessen op
school te kunnen volgen.
Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de lessen die de EOA verzorgt. Wel is het noodzakelijk om
schriften e.d. die op de checklist staan, te kopen.
Oudercontacten
Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieve ouderavond waarop de ouders/begeleiders
de mentor van de leerling ontmoeten en informatie krijgen over de school en de lessen die er
gegeven worden. De leerling ontvangt drie keer per jaar een rapport en na de eerste twee keer
krijgen ouders/verzorgers wederom een uitnodiging om met de mentor van de leerling te spreken
over de vorderingen. Mocht er meer behoefte aan contact zijn dan kan daar apart nog een afspraak
voor worden gemaakt.
Aanmelding
Voor meer informatie: mevrouw J. Kruize, e-mail : j.kruize@atlascollege.nl.
Voor het maken van een afspraak voor een intake gesprek kunt u contact opnemen met de
administratie op telefoonnummer: (0229) 55 20 10.

