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1. De school 
 

Adres         

Expertisecentrum voor Anderstaligen 

Zuidlaarderbrink 4 

7812 GE Emmen 

 

Telefoonnummer 

0591-334501 / 06-15648429 

 

 

Expertisecentrum voor Anderstaligen 

Het Expertisecentrum voor Anderstaligen valt samen 

met obs Hesselanden en de Openbare Daltonschool 

De Brink onder het BRIN-nummer 16XQ. Het 

Expertisecentrum voor Anderstaligen (ECA) is een openbare school voor kinderen uit de gemeente 

Emmen en Borger-Odoorn die korter dan een jaar in Nederland zijn en de Nederlandse taal nog 

moeten leren.  

De anderstalige kinderen korter dan een jaar in Nederland groep 3 t/m 8 gaan naar het ECA. De 

anderstalige kinderen korter dan een jaar in Nederland groep 1 t/m 2 gaan naar een basisschool in de 

buurt van hun woning. Op het ECA zijn 9 groepen.   

Het ECA valt onder Openbaar Onderwijs Emmen. 
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Onderwijs op het ECA 

Het ECA is een reguliere school voor anderstalige kinderen korter dan een jaar in Nederland. Kinderen 

krijgen les in de volgende vakken: 

 

Mondeling Nederlands 

 

Handvaardigheid en tekenen 

 

Rekenen 

 

Muziek 

 

Technisch lezen 

 

Gym 

 

Begrijpend lezen   

 

We willen ervoor zorgen dat de kinderen op het ECA zo snel mogelijk kunnen aansluiten bij de 

leerlingen in hun leeftijdsgroep.  

 

Schoolplan 

Het komende schooljaar gaan we aan de volgende dingen werken: 

• Trauma sensitief lesgeven > We gaan met het hele team een training traumasensitief onderwijs 

volgen zodat alle leerkrachten en onderwijsassistenten in staat zijn om traumasensitief onderwijs te 

geven en geven traumasensitief onderwijs.  

• NT2-leerkrachtvaardigheden > In de beleidsplannen wordt het “didactisch handelen” en 

leerkrachten en onderwijsassistenten worden indien nodig naar aanleiding van klassenbezoeken 

hierop gecoacht.  
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• Taalvriendelijke school > We worden een Taalvriendelijke school. Dat betekent dat we alle talen die 

de leerlingen spreken accepteren.  

 

 

VVE (voorschoolse- of vroegschoolse educatie) 

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er de mogelijkheid om naar voorschool te gaan. Aanmelding gaat 

via het VVE in de buurt. 

 

Zo doen we dat op het ECA 

Op het ECA… 

 

…luisteren we naar elkaar. Als jij 

praat ben ik stil. 

 

…gaan we netjes met materiaal 

om. 

 

…lopen we in de hal en in de 

klas. 

 
 

 

…discrimineren we niet. 

 

 

…praten we aardig tegen elkaar 

en blijven we van elkaar af. 
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2. De Leerkrachten 
 

De juf in de klas 

Uw kind zit in een groep. Deze groep heeft 1 of 2 leerkrachten.  

Soms is er ook een onderwijsassistent. En soms is er een stagiaire.  

Er zitten ongeveer 15 leerlingen in 1 groep.  

 
Extra teamleden voor begeleiding  

Leerkrachten krijgen hulp van de intern begeleider. De intern begeleider helpt ook ouders en kinderen. 

We noemen de intern begeleider ook de IB’er.  

De IB’er is Marlien de Koning. 

   

De school wordt geleid door de directie.  

Wichard Vorsterveld is de bovenschools directeur. Hij is ook bovenschools directeur van andere 

scholen. 

Judith van de Vooren is de locatiedirecteur. Zij is ook locatiedirecteur van obs Hesselanden. 

 

Tanja Paton doet de administratie.  
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3. Schooltijden 
 

 

 

 

 

  

 

Maandag  

Monday 
 

 

   

 

Dinsdag  

Tuesday 
 

 

   

 

Woensdag  

Wednesday 
 

 

   

 

Donderdag  

Thursday 
  

   

 

Vrijdag  

Friday 
 

 

   

 

Zaterdag  

Saturday 
 

 

 

GEEN SCHOOL /  

NO SCHOOL 

Zondag  

Sunday 
 

 

 

GEEN SCHOOL /  

NO SCHOOL 
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4. Meenemen naar school 
Fruit eten 

       

 

 

 

 

Het fruit     Het drinken 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wel  Niet  
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Sport 

 

 

  

     

het shirt de broek de sokken de schoenen de tas 
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5. Afmelden 
Kinderen moeten elke dag op school komen. Is uw kind er niet zonder reden dan bellen we de 

leerplichtambtenaar. 

Ziekte 

 

Verlof 

 

Ziek?  Afmelden voor half 9 Bellen naar school Vertellen op school 

    

Is uw kind ziek?  
U moet voor 8.30 uur 

naar school bellen. 
0591-673062 

U kunt het ook tegen 

de juf zeggen op 

school  

Afspraak 

 

Vertellen op school 

Bruiloft, begrafenis, 

dokter, tandarts,  

vakantie, 

advocaat? 
 

Heeft u een 

belangrijke 

afspraak?  

U moet verlof 

aanvragen op school.   
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6. De zorg voor de kinderen 
Intakegesprek 

 

Als u uw kind wilt inschrijven maak dan een afspraak op school. We stellen u vragen over 

uw kind en u krijgt een rondleiding door de school. 

 

 

Zorgbordsessies 

  

Vier keer per jaar bespreken de leerkrachten met de intern begeleider en/of de directeur 

alle kinderen van de groep. Ze praten dan over hoe het gaat met mondeling Nederlands, 

technisch lezen, spelling, woordenschat, begrijpend lezen, rekenen, etc. Maar ze praten 

ook over de emotionele ontwikkeling van het kind en hoe het kind zich sociaal redt in de 

klas. We noemen dit zorgbordsessies. 

 

Logopedist 

  

Als blijkt dat het kind hulp nodig heeft bij de uitspraak van de taal dan is er in de school 

een logopediste aanwezig. Natuurlijk wordt deze hulpvraag eerst met de ouders 

besproken. 

 

Aanvullende zorg 

  

Soms is er meer zorg nodig. De IB’er overlegt dan met onze contactpersoon van de 

consultatiegroep. Ze vraagt dan altijd uw toestemming. Soms is er onderzoek nodig. En 

soms schakelen we het samenwerkingsverband van de gemeente Emmen en de 

gemeente Borger-Odoorn in, SWV22.02.  
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Hoe gaan we om met gegevens?  

  

Van iedere leerling hebben we een inschrijfformulier, een kopie van de legitimatie, een 

mapje aantekeningen en een ontwikkelingsperspectief. We werken op een veilige server.  

We delen de gegevens van uw kind (in PDF) met de vervolgschool. Zij weten dan hoe de 

ontwikkeling was en wat de scores zijn.  

U mag altijd deze documenten inzien. Alle teamleden kunnen deze documenten ook inzien. 

Leerlingen en anderen niet.  

We bewaren deze gegevens 10 jaar. Daarna zijn de leerlingen uit het onderwijs en hoeven we niet 

meer te ondersteunen.  

 

 

 

Uitstroom 

  

In de laatste tien weken dat een leerling bij ons op school zit gaat hij/zij wennen op een 

door u gekozen vervolgschool in de buurt. Vervolgens stromen leerlingen tienwekelijks uit 

naar vervolgscholen en ontvangen zij het diploma Mondeling Nederlands. 

De vervolgscholen worden door de NT2-onderwijsadviseur geadviseerd en/of begeleid in het geven 

van onderwijs aan de leerlingen afkomstig van het ECA. 

De leerlingen in groep 8 stromen aan het einde van het schooljaar uit naar de Internationale Taalklas 

in Emmen. Welke school voor de Taalklas in Emmen wordt bepaald door de NT-2 toets van de 

Internationale Taalklas. 
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7. De ouders 
Wij nemen de tijd voor ouders. Voor elke leerling voeren we een uitgebreid intakegesprek.  

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar begrijpen daarom is de inzet van een tolk mogelijk.  

Brieven van school naar huis zijn in korte zinnen + plaatjes.  

 

Contact met de school 

U kent uw kind goed.  

Wij willen graag dat u ons helpt.  

Vertel ons als uw kind niet gelukkig is.  

Vraag ons als u iets wil weten.  

Zeg ons als wij het anders moeten doen.  

Wacht niet.  

 

Bel, sms, app, mail of kom langs! 

 

Ouders in de school 

De mening van ouders is 

belangrijk.  

Wij luisteren naar ouders.  

We zien ouders graag in de 

school . 

Ouders kunnen meehelpen 

met klusjes. 

 

 

Vrijwillige ouderbijdrage  
(NB. Geldt niet voor ouders die op het azc wonen, daar wordt de ouderbijdrage door het COA betaald.)  

Op school organiseren we activiteiten zoals feesten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, maar ook sport- en 

spelactiviteiten. Daarom vragen we van ouders een bijdrage. Deze bijdrage is nodig omdat het 

ministerie alleen de kosten betaalt die met het lesgeven te maken hebben. Voor extra activiteiten 

zoals hierboven genoemd wordt geen vergoeding gegeven. De hoogte van de bijdrage wordt door 

de ouders op de jaarlijkse ouderavond bepaald. De besteding daarvan wordt door de ouderraad 

bepaald. De MR legt op de jaarlijkse ouderavond in een jaarrekening en begroting verantwoording af 

over haar financieel beleid, dat door de ouders goedgekeurd moet worden. 

De vrijwillige bijdragen die gevraagd worden zijn: € 14,75  voor één kind, € 29,50 voor twee kinderen en 

€ 36,50 voor drie of meer kinderen. 
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8. Klachten 
Het kan zijn dat u niet blij bent met hoe u of uw kind wordt behandeld.  

Gaat u dan eerst naar:  

• de leerkracht,  

• de IB-er, Marlien de Koning (m.dekoning@oo-emmen.nl)of 

• de directeur, Judith van de Vooren (j.vandevooren@oo-emmen.nl).  

 

Komt u er niet uit met ons, dan kunt u contact opnemen met het bestuur van 

Openbaar Onderwijs Emmen (OOE) waar de Hesselanden onder valt.  

Contactpersoon OOE : Wichard Vorsterveld (w.vorsterveld@oo-emmen.nl) 

 

Komt u er niet uit met OOE? Dan kunt u naar de Landelijke Klachtencommissie:  

Postbus 162 

3440 AD Woerden 

0348 40 52 45 

www.lgc-lkc.nl  

 

Vertrouwenspersoon 

Bij klachten over geweld en seksuele intimidatie of misbruik kunt u contact opnemen met de 

vertrouwenspersoon. Dit is Marlien de Koning. (m.dekoning@oo-emmen.nl).  

  

mailto:m.dekoning@oo-emmen.nl
mailto:w.vorsterveld@oo-emmen.nl
http://www.lgc-lkc.nl/
mailto:m.dekoning@oo-emmen.nl
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9. Schoolvakanties en vrije dagen 
Herfstvakantie:    15 t/m 23 oktober 2022 

Kerstvakantie:   24 december 2022 t/m 8 januari 2023 

Voorjaarsvakantie:  25 februari t/m 5 maart 2023 

Goede Vrijdag:   7 april 2023 

Tweede Paasdag:  10 april 2023 

Meivakantie:   24 april t/m 7 mei 2023 

Hemelvaart + vrijdag 18 en 19 mei 2023 

Tweede Pinksterdag:  29 mei 2023 

Zomervakantie:   22 juli t/m 3 september 2023 

 

10. Social media 
 

 

Website: 

www.eca-emmen.nl 

 

 

Facebook: 

@eca-emmen 

 

 

Instagram:  

@expertisecentrum_anderstaligen 

 

 

http://www.eca-emmen.nl/

