Ontwikkeling
met lef & liefde

Nieuwkomersschool, één van de locaties
van de Kleine Wereld in Groningen,
geeft kinderen een nieuwe start
In het prachtige schoolgebouw
van basisschool De Kleine Wereld
aan de S.S. Rosensteinlaan in
Groningen is sinds kort een
nieuwkomersschool gevestigd.
In eerste instantie was de school
alleen bedoeld voor kinderen
uit Oekraïne, maar na de zomervakantie zijn ook kinderen uit
andere delen van de wereld er
welkom. En dat heeft meerwaarde, zien directeur Trix Boelens
en locatieleider Bertine Pilon.
“Nederlands wordt straks de
verbindende taal bij ons op
school.”

Nieuwkomersschool De Kleine
Wereld is een samenwerking
tussen de schoolbesturen OOG,
VCOG en KOC. Een enthousiast
team geeft les aan ongeveer
tachtig leerlingen, waarvan zestig
uit Oekraïne komen. De meeste kinderen wonen in de stad
en gaan dagelijks lopend of op
de fiets naar school. Kinderen
die van buiten de stad naar De
Kleine Wereld komen, worden
met een taxibusje gebracht. “Het
veilig naar school komen in het
drukke stadsverkeer is voor ons
de eerste stap”, vertellen Trix en

Bertine. “Telkens als we een
nieuwe groep leerlingen verwelkomen, halen we ze samen met
hun ouders op om gezamenlijk de
route naar school te lopen. Dat
werkt heel goed. De meeste leerlingen komen na een paar dagen
al zelfstandig naar school.”

Snel Nederlands leren
De Kleine Wereld gebruikt speciale methodes voor nieuwkomers.
“De lessen zijn gericht op het snel
leren van de Nederlandse taal”,
vertelt Trix. “Toen we voor de
zomer alleen Oekraïense kinderen hadden, lag de focus minder
op het Nederlands. We streamden bijvoorbeeld met scholen
in Oekraïne. Het idee was toen
nog dat de kinderen snel terug
konden naar hun geboorteland.
Inmiddels weten we dat dat naar

“Nederlands
wordt straks de
verbindende
taal bij ons op
school.”

alle waarschijnlijkheid lang gaat
duren. De kinderen zijn daarom
gebaat bij een snelle beheersing
van het Nederlands, want de
bedoeling is dat ze na 10 tot 14

maanden instromen op een reguliere basisschool.” “Alles is bij ons
in het Nederlands”, vult Bertine
aan. “Met onze vijf Oekraïense
onderwijsassistenten en tolken
standby redden we ons behoorlijk goed. En het helpt enorm dat
we nu kinderen uit andere landen
op school hebben. Dat motiveert
de Oekraïense kinderen om sneller Nederlands te gaan praten.”
Onderling communiceren gaat
de leerlingen overigens nu al
behoorlijk goed af. “Het gaat net
als met onze kinderen op de camping”, lacht Bertine. “Met handen
en voeten kom je ook een heel
eind.”

Dagstructuur bieden
Trix en Bertine zien dat de meeste
kinderen zich na een paar dagen al op hun gemak voelen op

thuis van wat ze op school hebben
gedaan. Dat is ook voor de ouders
fijn. De kinderen kunnen overdag
de situatie waarin ze terecht zijn
gekomen even vergeten.” Hoewel
school op zich dus al veel afleiding
biedt, werkt De Kleine Wereld
ook aan het aanbieden van traumabehandeling en speltherapie.
“We doen dit samen met WIJ Groningen, dat hier met ons in het
pand zit. Ook onze collega’s van
de Internationale Schakelklas verderop in de wijk ondersteunen. Zij
hebben volop expertise in huis.
Het is daarnaast prettig dat één
van onze Oekraïense onderwijsassistenten psycholoog is. Zij helpt
mee in het signaleren van dingen.”

“Voor de kinderen is het heel
fijn dat hun dag
weer structuur
heeft.”

school. “Voor de kinderen is het
heel fijn dat hun dag weer structuur heeft”, zegt Trix. “Toen ze nog
niet naar school konden, kwamen
de dagen maar moeilijk om. We
proberen ook de middagen voor
ze te vullen doordat externen
buitenschoolse activiteiten aanbieden. Het is prachtig om te zien
dat we van alle kanten ondersteuning krijgen daarin.” Bertine vult
aan: “De kinderen hebben weer
een doel en komen met verhalen

Naar een volwaardig
kindcentrum
Net als de meeste basisscholen
is het de bedoeling dat De Kleine
Wereld op termijn een volwaardig
kindcentrum wordt. “We willen
dan ook peuteropvang en buitenschoolse opvang gaan aanbieden”, vertelt Trix. “Daarmee zijn
we uniek in Groningen.” “In eerste
instantie is het voor de broertjes
en zusjes van de kinderen die

bij ons naar school gaan”, zegt
Bertine. “Op termijn bouwen we
dat uit naar nieuwe ouders. Het
is voor de ouders heel prettig dat
ze hun kinderen overdag ergens
naar toe kunnen brengen. Ze
hebben veel te regelen. De meesten zoeken een baan of werken al
ergens. En ook voor de hele jonge
kinderen kunnen we dan al vroeg
iets betekenen voor hun ontwik-

“Het is fantastisch dat we op deze
manier zoveel kinderen een nieuwe
start kunnen bieden.”

“We willen in
de toekomst
ook peuteropvang en buitenschoolse opvang
gaan aanbieden.
Daarmee zijn
we uniek in
Groningen.”

keling.” Bertine en Trix zijn trots
op wat ze nu al hebben neergezet
in Groningen. “Het zingt rond dat
we er voor nieuwkomers zijn.
Steeds meer mensen weten De
Kleine Wereld te vinden. Het is
fantastisch dat we op deze manier zoveel kinderen een nieuwe
start kunnen bieden.”
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