ABC CLUB VOOR NIEUWKOMERS
In samenwerking met de nieuwkomersklassen van de Pieter Bas en het Ontdekrijk draaide de
bibliotheek de zogenaamde ‘ABC club voor nieuwkomers’. De naam zegt het al: in clubverband
wordt na schooltijd gewerkt aan de taalontwikkeling en inburgering van kinderen. Elke school kon
10 kinderen aanmelden. De behoefte bleek groter. Zo begon de eerste club met 27 kinderen.
Dat aantal bleek voor het clubverband en het doelgericht werken echt te veel. Immers de leeftijden
lopen uiteen en er is toch een taalbarrière. In de opzet was rekening gehouden met een verdeling
van één volwassene op 5 kinderen. Zo kan er goed worden opgelet of kinderen opdrachten
begrijpen.
In goed overleg met de scholen is het aantal teruggebracht naar 23 kinderen.
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Elke bijeenkomst begint met een lunch. Al tijdens de lunch wordt aan taal gewerkt. De eerste keer
hebben alle lunchonderdelen (borden, bestek, bekers, soorten broodbeleg, tafellaken enzovoort)
naambordjes gekregen. Deze werden door de kinderen zelf gemaakt. Bij elke maaltijd moesten de
bordjes bij het juiste onderdeel worden neergezet. Vervolgens werd thematisch gewerkt.
De reeks activiteiten is opgedeeld in thema’s:
● Locaties
● Sport
● Beroepen
De opzet per thema was steeds gelijk: theatervorm of een andere creatieve vorm om begrippen
duidelijk te maken, een verwerkingsvorm als foto’s maken met de greenscreentechniek 1,
illustreren, een uitstapje of afrondende activiteit gevolgd door een bijeenkomst met de ouders.
1 Techniek waarbij je jezelf via een foto op een groen scherm in een illustratie kunt fotoshoppen
Binnen de thema’s is samengewerkt met de Kunstkring om een landkaart van Capelle te maken,
door de samenwerking met Noes Fiolet en Sportief Capelle is kennis gemaakt met de sportmogelijkheden in Capelle. Het thema beroepen leverde een gesprek met een heuse kok en politieagent op. Een groot succes was het bezoek aan het brandweermuseum in Schiedam.
In alle lessen worden veel woorden benoemd, herhaald en uitgebeeld. Hierdoor wordt de
woordenschat vergroot en wordt het leren van nieuwe woorden leuk en makkelijker. Boeken zijn
steeds ter illustratie aanwezig.
Ouderbetrokkenheid
De ouderbetrokkenheid bleek teleurstellend. De taalbarrière maakt dat de werving van ouders niet
goed verliep. Het lukte de scholen niet de brug te slaan en ook de invloed van de buurtmoeders en
een tolk bleek onvoldoende. Er is uiteindelijk voor gekozen om na elke activiteit kinderen een soort
praatplaat mee te geven om thuis door te praten.
De club is begeleid door twee vakkrachten (een ingehuurde theaterdocent) vanuit de bibliotheek
aangevuld met vrijwilligers. Helaas vielen er meerdere keren door omstandigheden vrijwilligers uit,
waardoor het team is aangevuld met nog een vakkracht uit de bibliotheek.

Juf aan het woord

Majola den Ouden – Ontdekrijk
Bij de afsluiting:
Ik sta versteld van de ontwikkeling die de kinderen in
clubperiode hebben doorgemaakt.

Partners:

● Basisschool Pieter Bas
● Basisschool Ontdekrijk
● Sportief Capelle
● Dansschool Noes Fiolet
● Kunstkring Capelle
● Brandweer
● Politie
● Kinderkeuken Rotterdam
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