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Schakelklassen 

Door de onderwijstijd voor leerlingen met 100 uur per jaar te verlengen wordt actie ondernomen om 

de taalvaardigheid van de doelgroepkinderen op de  OAB-scholen te vergroten. Of deze 100 uur extra 

wordt ingezet voor de onder- of bovenbouw, wordt aan de school overgelaten. De meeste scholen 

hebben voor de onderbouw gekozen omdat hier de basis wordt gelegd voor de taalontwikkeling. 

 

 

Aantal schakelklassen en deelnemende leerlingen per school 2014-2017 

 

 Aantal schakelklassen Aantal leerlingen 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

A.M.G. Schmidtschool 4 4 - 75 42 - 

De Monchyschool 5 3 3 124 30 30 

Het Mozaïek (2 loc.) 9 9 9 112 152 132 

Hugo de Grootschool 3 2 2 75 64 53 

Dr. W. Dreesschool 3 4 4 40 51  

De Witteschool 2 3 3 33 67 32 

De Werf
1
 - - 8 - -  

Pastoor van Arsschool 4 4 4 61 61 57 

Johannesschool 3 3 3 34 34 34 

Kunstrijk 2 2 2 11 14 16 

Paulusschool 3 3 3 35 34 40 

Margarethaschool 6 8 8 70 77 152 

Lourdesschool 5 4 - 50 49 - 

Vlindertuin  1 2 2 19 20 17 

IBN-i Sinaschool 3 3 3 39 33 40 

Totaal 54 54 54 768 728 674 
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 Vanaf 2016 – 2017 zijn de A.M.G. Schmidtschool en OLV van Lourdesschool samengegaan in kindcentrum De Werf 
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Toekomstige ontwikkelingen 

 

 

 De staatssecretaris van OCW heeft de OAB-periode van 2010-2014 in 2017 opnieuw verlengd, 

waardoor ook in schooljaar 2017-2018 alle OAB-scholen geld ontvangen voor extra taalonderwijs 

aan taalzwakke leerlingen. Verdeling van de middelen vindt ook in 2017-2018 plaats op grond 

van het totaal aantal leerlingen per school in relatie tot het totaal aantal leerlingen van alle 

scholen. Ten opzichte van voorgaande jaren is vooral de  Margarethaschool gegroeid. 

 De scholen voeren het schakelklasbeleid uit, zoals overeengekomen tussen schoolbesturen en 

gemeente en door de scholen is vastgelegd in een plan van aanpak voor de periode  

2010-2014. Ook voor de periode 2017-2018 geldt dit plan. 

 Scholen verantwoorden in hun plan van aanpak dat leerlingen aan het einde van hun 

schoolloopbaan minimaal 100 uur extra onderwijs hebben gevolgd en dat deze uren zijn besteed 

aan verbetering van taalvaardigheid van de leerlingen. Ook voor 2017-2018 geldt dit plan. 

 Uit de jaarlijkse evaluatiegesprekken blijkt dat de extra tijd die door leerkrachten besteed kan 

worden aan taalzwakke leerlingen, als zeer waardevol wordt ervaren. Extra taalonderwijs is 

inmiddels als regulier onderdeel van het programma opgenomen. Echter, de middelen waren 

oorspronkelijk bedoeld als een tijdelijke impuls. Dit betekent dat nog steeds rekening gehouden 

moet worden met aanpassing van het beleid in een nieuwe kabinetsperiode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


