Sociaal-emotionele
begeleiding van
nieuwkomers
Op Christelijke Basisschool De Ontmoeting hebben ze jarenlange ervaring met de opvang
van anderstalige leerlingen. De kinderen gaan naar een speciale opvangklas met veel
aandacht voor het leren van de Nederlandse taal: de zogenoemde Taalklas. Daarnaast
wilde de school iets doen om de leerlingen te begeleiden in hun sociaal-emotionele
ontwikkeling. De keuze viel op de lessenserie Laat Maar Zien Wie Je Bent!, speciaal
ontwikkeld voor vluchtelingkinderen en andere nieuwkomers.
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