Taalklas Stichting Best Onderwijs
"Stichting Best Onderwijs" biedt al op zeven basisscholen onderwijs
aan leerlingen uit de gemeente Best. Om vorm te kunnen geven aan
de ambitie “Zoveel mogelijk kinderen in Best naar school”, is er een
taalklas opgericht.
De afgelopen jaren hebben we in Best veel gezinnen verwelkomd die hun thuisland hebben
verlaten. Om deze kinderen, groep 3 t/m 8, passend te kunnen begeleiden, biedt
Stichting Best Onderwijs, intensief onderwijs gericht op het vergroten van
de zelfredzaamheid in de Nederlandse taal en cultuur, aan. Na een periode van ongeveer
één schooljaar zal de taalvaardigheid van de leerling dusdanig vergroot zijn, dat deze
leerling (opnieuw) in kan stromen in het reguliere basisonderwijs.
De nieuwe taalklas is gehuisvest op Basisschool de Heydonck,
locatie Naastenbest, Max de Bossustraat 8. Zowel kinderen uit de gemeente
Best, als ook uit de omgeving zijn van harte welkom.
Mocht u interesse hebben in
plaatsing van uw zoon/dochter
in deze taalklas, dan kunt u
contact
opnemen
met
mevrouw Maas of mevrouw
Snoeks, beide directeur van
basisschool de Heydonck
0499-372398 of 0499-310281

‘Stichting Best Onderwijs’ starts a language and culture
programme especially for children from abroad!
‘Stichting Best Onderwijs’ is the governing body (organization) for a
group of 7 different schools in Best. Their ambition to offer education to
all children living in Best has led them to develop a special language and
culture programme for children who have moved to The Netherlands
from abroad.
The City of Best has welcomed many families from abroad over the past few years. In order
to help the children of these families adapt, a one-year primary school programme (ages 612 years) is now available to help children settle into the Dutch school system. Once children
complete the programme, they should be able to move into the regular Dutch school system.
The programme will be taught at primary school “Basisschool de Heydonck”,
location Naastenbest, at Max de Bossustraat 8. Children living in Best or the
surrounding area Children from the city of Best are welcome!
If you are interested in this
opportunity to ‘boost’ your
child’s knowledge of the Dutch
language and culture, please
contact: Mrs. Maas or Mrs.
Snoeks. (Head teachers at
Basisschool De Heydonck).
Tel.: +31499-372398 or
Tel.: +31499-310281

