
 

 

Amsteltaal biedt stageplekken aan studenten Pedagogiek, PABO en/of Master 

NT2 en studenten MBO onderwijsassistent. Wie weet zien we jou binnenkort bij 

ons op school! 

Wie zijn wij? 

Amsteltaal is de nieuwkomersschool van Amstelwijs, de stichting voor openbaar 

onderwijs in Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel en Nes aan de Amstel.  

Onze leerlingen zijn kinderen van nieuwkomers. Ze hebben een heel gevarieerde 

achtergrond, van kinderen van hoogopgeleide ouders en expats (momenteel de 

grootste groep) tot vluchtelingenkinderen. Ze hebben gemeen dat hun ouders 

van plan zijn langere tijd in Nederland te wonen en dat ze nog geen Nederlands 

spreken.  

Ons doel is de leerlingen zo goed mogelijk Nederlands te leren. We besteden veel 

tijd aan het begrijpen, spreken, lezen en schrijven van het Nederlands. We laten 

kinderen ook kennis maken met de Nederlandse cultuur. Na ongeveer 39 

lesweken stromen de leerlingen uit naar een Nederlandse school in de regio. 

 

Bij Amsteltaal werken enthousiaste leerkrachten die geschoold zijn in de NT2-

didactiek. Ze vinden het leuk om met kinderen uit allerlei verschillende culturen 

te werken. 

In onze schoolgids vertellen wij wat het team van Amsteltaal belangrijk vindt bij 

het onderwijs aan kinderen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. Daarnaast 

kun je lezen hoe het lesprogramma eruit ziet en waarom we doen wat we doen. 

Je vindt onze schoolgids op https://amsteltaal.nl/onze-school/schoolgids 

Wat kun je bij ons leren? 

Je kunt bij ons veel leren over effectief taalonderwijs voor nieuwkomers en 

andere NT2-leerlingen. Je leert bijvoorbeeld hoe je goede woordenschat-, 

grammatica- en leeslessen kunt geven. Maar je leert ook hoe je de 

taalontwikkeling van leerlingen stimuleert in spel en in gesprek. We werken voor 

de meeste vakken groepsdoorbroken in instructiegroepen. Daarbij maken we 

veel gebruik van een circuitmodel. Ook organisatorisch valt er dus veel te leren! 

Onze groepen 

Wij hebben vier groepen: 

● De rode tulpen voor leerlingen van 4-6 jaar (onderbouw) 

https://amsteltaal.nl/onze-school/schoolgids


● De witte en oranje tulpen voor leerlingen van 6 t/m 8 jaar (middenbouw) 

● De blauwe tulpen voor leerlingen van 9 t/m 12 jaar (bovenbouw).  

Voor bijna alle vakken wordt groepsoverstijgend gewerkt. We streven naar 

maximaal 15 leerlingen per groep.  

Wij bieden vijf dagen per week onderwijs van 08.45-14.15 volgens het 

continurooster. 

Wat verwachten wij van jou? 

Je komt een periode bij ons werken als collega in opleiding. We verwachten dat 

je je open opstelt, leergierig bent en de lessen die je zelf geeft goed voorbereidt. 

Vraag hulp wanneer je die nodig hebt! Je bent hier om te leren. 

Begeleiding 

De dagelijkse begeleiding vindt plaats door de groepsleerkracht bij wie je stage 

loopt, je mentor. Lever je lesvoorbereiding ruim op tijd in bij je mentor, zodat 

deze de tijd heeft om ernaar te kijken en er eventueel op kan reageren. Jij kunt 

dan nog eventuele veranderingen doorvoeren. 

Informeer je mentor van te voren wanneer je stagebegeleider langs wil komen 

en stel je mentor en stagebegeleider aan elkaar voor. 

Stageplanning 

Een klas is een complexe organisatie waar niet op het laatste moment een lesje 

tussendoor gegeven kan worden. Maak in overleg met je mentor een planning 

voor de activiteiten die je tijdens de stage moet doen. 

Werktijden 

We verwachten dat je om 8:00 uur aanwezig bent en na schooltijd kijkt hoe je je 

mentor kunt helpen. Op een school is altijd wat te doen! Er moet veel meer 

gebeuren dan alleen lesgeven en nakijken. De stagedag duurt voor ROC-

stagiaires tot 16:00 uur, voor PABO stagiaires tot 16:30 uur. 

Vertrouwelijkheid  

Als je stage loopt op een school, hoor je wel eens privacygevoelige informatie. 

We rekenen erop dat je daar discreet mee omgaat. Het kan zijn dat je (nog) niet 

alle vergaderingen kunt bijwonen. Moet je voor je stage een bepaald soort 

overleg meemaken? Overleg bijtijds met je mentor zodat dit ingepland kan 

worden. Wanneer je deel gaat nemen aan oudergesprekken, vragen we altijd 

even aan de ouders of ze daarmee akkoord gaan. 

Ziek zijn en beter worden 

We hopen natuurlijk dat je niet ziek wordt tijdens je stageperiode. Kun je 

vanwege ziekte echt niet naar school komen, dan meld je je voor 8 uur 

telefonisch ziek bij je mentor. Als je weer beter bent, meld je dat weer bij je 

mentor en dan spreek je af wanneer je de gemiste stagetijd inhaalt. 

Wil je meer weten over Amsteltaal?  

Kijk dan vooral op onze website: www.amsteltaal.nl. Hier vind je onder andere 

onze schoolgids en nieuwsbrieven. Voor verdere vragen of om je aan te melden 

als stagiaire bij ons op school kun je contact opnemen met onze stagecoördinator 

Hanna Kuijs, hanna.kuijs@amsteltaal.nl     
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