
 Pagina 1 van 3 
 

 
 

 
HANDREIKING: Onderwijs aan Oekraïense leerlingen 

Aan DOO 

Van  

Datum 21-3-2022 

Betreft Onderwijs aan leerlingen uit Oekraïne 

 
Op het moment komen steeds meer kinderen uit Oekraïne in onze regio wonen. Kinderen uit Oekraïne 
hebben in Nederland recht op onderwijs. In deze memo geven we jullie handreikingen ten aanzien van de 
keuzes om het onderwijs voor deze leerlingen te organiseren.  
Alle kinderen zijn welkom, zoals we dat steeds stellen voor iedere leerling die bij een van onze scholen 
wordt aangemeld. In Roosendaal worden de kinderen centraal opgevangen op de Gezellehoek, voor alle 
scholen buiten Roosendaal geldt dat de kinderen op de eigen school geplaatst zullen worden. Omdat 
onduidelijk is hoe lang de kinderen in Nederland zullen verblijven wordt direct aangevangen met het leren 
van de Nederlandse taal. Dit is ook het landelijke advies.  
 
Algemeen:  
Het onderwijssysteem in Oekraïne is ander georganiseerd. Kinderen gaan vanaf 7 jaar naar school. De 
basisschool kent 4 leerjaren. Vanaf het 5e leerjaar zitten ze in het voortgezet onderwijs. Dat loopt niet 
parallel met het onderwijssysteem zoals wij dat kennen.  
Materialen die verderop in deze memo genoemd worden zijn beschikbaar via het bestuurskantoor en 
kunnen opgehaald worden voor gebruik op de eigen school. Maak voor het ophalen van de materialen een 
afspraak met Ankie.  
 
Aanmelding: 
Wanneer er Oekraïense kinderen worden aangemeld bij je school is het belangrijk om, naast de 
gebruikelijke informatie, een aantal zaken na te vragen: 

- Waar woont het gezin? Is dit een plek waar ze langere tijd kunnen verblijven? Zijn ze aangemeld 
bij de gemeente? Indien dit niet het geval is dient er nog contact opgenomen te worden met de 
gemeente.  

- Bijzonderheden rondom de ontwikkeling van het kind. Welke onderwijsbehoeften heeft het kind? 
- Bijzonderheden rondom de vlucht naar Nederland? Hoe is het gezin naar Nederland gekomen? 

Wat heeft het kind in Oekraïne gezien en meegemaakt? Is het kind angstig? 
De kinderen worden in Parnassys ingeschreven. Het vermoeden is dat de meeste gezinnen niet kiezen 
voor inschrijving in de basisadministratie van de gemeente. Dat betekent dat er geen BSN beschikbaar is. 
Door inschrijving onder de noemer “overige vreemdelingen” wordt er een onderwijsnummer 
aangevraagd voor de leerling.  
De kinderen stromen in in het bestaande onderwijssysteem. Om te bepalen in welke groep een kind 
geplaatst dient te worden, hanteren we de uitgangspunten die we voor alle leerlingen gebruiken. 
Als ouders geen Engels spreken is het goed om te kijken of er via vluchtelingenwerk iemand 
benaderd kan worden om te tolken of misschien is er een andere ouder beschikbaar. Ook kan er een 
telefonische tolk ingeschakeld worden via TvCN (088-255 52 22).  
Geef de ouders basisinformatie als schooltijden, vakantierooster, gymmomenten en 
overblijfmogelijkheden op papier mee. Laat hen de school zien en stel hen op hun gemak. 
 
Sociale ontwikkeling: 
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Voor een goede integratie in Nederland is het belangrijk dat de kinderen ook in hun vrije tijd zo veel 
mogelijk Nederlands horen. Om dit proces te vergemakkelijken kan het helpen om ze op school een 
Nederlandssprekend maatje te geven. Dit maatje is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en hij/zij 
kan de leerling ook helpen bij alledaagse dingen binnen de school.  
 
Nederlands leren: 
De aanpak voor de allerjongste schoolgaande leerlingen is anders dan die voor kinderen vanaf groep 3.  
Kinderen in de kleuterleeftijd worden in een kleutergroep ondergedompeld in de Nederlandse taal. Om 
hen op deze jonge leeftijd Nederlands te leren is het belangrijk om dagelijks 6 nieuwe woorden aan te 
bieden. Hierin het belangrijk om woorden aan te bieden die passen bij het actuele thema. Maak woorden 
concreet en visueel.  
Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er gewerkt met Horen, Zien en Schrijven. Deze methode start bij de 
woordenschatontwikkeling, van waaruit ze vervolgens zinnen leren luisteren, lezen en schrijven.  
Voor alle scholen van OBO zijn er een aantal complete sets en werkboekjes aangeschaft, waarmee de 
kinderen kunnen werken. De werkwijze van Horen, Zien en Schrijven is: 

- De leerkracht biedt de woorden mondeling aan 
- De leerling gaat aan de slag met de cd’s en de werkboekjes. Ook kunnen ze actief aan het werk in 

spelvorm.  
- In het computerprogramma kan de leerling alle oefeningen nog eens doorlopen. Dit kunnen ze 

geheel zelfstandig doen, er kan ook thuis geoefend worden (indien mogelijk in de woonsituatie).  
 
Technisch lezen, spelling en schrijven: 
De basis voor lezen en spelling wordt gelegd met horen, zien en schrijven. Wanneer de kinderen verder 
vorderen in de Nederlandse taal zullen we opnieuw een handreiking maken.  
In Oekraïne wordt gebruik gemaakt van een ander schrift. Het is wenselijk om de kinderen in blokletters 
te leren schrijven. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Pennenstreken blokschrift (groep 3) en Snel naar 
blokschrift. Deze worden ook aangeschaft en beschikbaar gemaakt voor iedereen.  
 
Rekenen: 
Bij binnenkomst op school is het belangrijk om het niveau van rekenvaardigheid te bepalen. Let er hierbij 
op dat je gebruik maakt van een niet-talige toets. Hierbij tref je een voorbeeld aan.  
Het is belangrijk dat de kinderen eerst de rekentaal eigen maken, alvorens ze toewerken naar aansluiten 
bij de gebruikte methode op school. We maken voor het rekenen gebruik van een tweetal methodes: 

- Rekenroute: een rekenmethode die zich richt op de 1F doelen 
- Maatwerk: door gebruik te maken van alle mappen i.c.m. het aangeschafte routeboekje om te zien 

welke leerstof aangeboden kan worden vanuit de mappen. 
Ook de methode rekenroute en het routeboekje voor maatwerk zijn aangeschaft en beschikbaar op het 
bestuurskantoor. 
 
De eerste dagen 
Algemeen.        
De eerste tijd dat een leerling op school is, is een tijd van observatie. Als leerkracht investeer je tijd om 
de leerling te leren kennen. Je wilt dat de leerling zich prettig voelt in de klas. Geef de leerling bv. een 
eigen stoel, eigen tafel, hang de vlag van het land van herkomst op, hang een fotootje van de leerling op, 
zorg dat ouders zich ook welkom voelen in de klas en op school. Of geef de leerling een taak waar hij 
verantwoordelijk voor is: bijvoorbeeld schriften uitdelen, een plant in de klas water geven, de vis in het 
aquarium voeren. Kortom: betrek de leerling bij de taken van de klas.  
 
Nieuwkomers moeten eerst wennen aan onze taal. Dat vraagt tijd. Respecteer het feit dat veel 
nieuwkomers een ‘stille periode’ doormaken waarin ze niets zeggen, maar wel veel oppikken. Deze 
periode kan soms een dag, maar soms ook maanden duren. Geef de leerlingen de tijd om door de ‘stille 
periode’ te geraken en probeer niets te forceren.  
 
Klassikale activiteiten bij introductie van de nieuwe leerling 
- Leer de leerling zich voorstellen zoals in de Nederlandse cultuur gebruikelijk is. Een handdruk en de 

woorden: “Hallo, mijn naam is ....” “goedemorgen, ik ben...”. Boodschappen zoals ‘Hoi’, Alsjeblieft’, 
‘Deze brief moet je aan je ouders geven’ moeten ze leren begrijpen.  
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- Geef de leerling een rondleiding door de school. De leerling kan zich voorstellen aan andere 
leerkrachten en weet onder andere zelfstandig het toilet te vinden.  

- Ze moeten vertrouwd raken met praktische instructies tijdens de les (‘Omcirkel het juiste antwoord.’ 
‘Je moet de bal over de lijn gooien.’).  

- Ze moeten informatie uit teksten leren begrijpen, selecteren en soms de structuur ervan snappen; ze 
moeten in grote lijnen begrijpen wat de leerkracht en medeleerlingen zeggen over de 
onderwijsinhoud. 

- Na een paar maanden moeten ze kunnen antwoorden op vragen en kunnen laten zien wat ze hebben 
geleerd. Ze moeten ook zelf vragen kunnen stellen, vertellen wat ze weten over een lesonderwerp, 
enzovoort.  

- Laat de klas kennismaken met het thuisland van de leerling en eventueel het geloof van deze leerling. 
Op  https://www.samsam.net/godsdiensten vind je informatie over verschillende geloven. Op de site 
www.schooltv.nl/beeldbank zijn filmpjes over het geloof en land van de leerling te vinden. 

- Doe in het begin groepsvormende spelletjes waarbij weinig taal nodig is. 
 
Nog een paar praktische tips: 
- Zorg dat de leerling zich veilig voelt.  
- Zorg dat de leerling zo vlot mogelijk zelfredzaam is (denk aan functionele woordenschat). Laat de 

leerling met gevarieerd, niet te kinderachtig materiaal werken.  
- Geef de leerling tijd om zich te formuleren (niet corrigeren, maar in goed Nederlands herhalen). 
- Schenk positieve aandacht aan de moedertaal (“Hoe heet dat in jouw taal?”). 
- Gebruik visuele ondersteuning, zoals pictogrammen (sclera.be) om de Nederlandse taal in de klas 

te ondersteunen/verduidelijken.  
 
Voor vragen kun je contact opnemen met oekraïne@obo-wbr.nl, Je vraag zal z.s.m beantwoord worden 
door Marloes Franken (Gezellehoek), Denise de Koeijer (Schoolbegeleider) of Mirjam Buster (adviseur 
Onderwijs en Kwaliteit).  
Wanneer er nieuwe ontwikkelingen of inzichten te melden zijn zullen we dat via de weekbrief doorgeven. 
 
 


