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1. Wat doet de Internationale Schakelklas (ISK)?  
 
Het ISK is bedoeld voor leerlingen die nog niet voldoende Nederlands spreken om in het 
Nederlandse onderwijs te kunnen instromen, die minder dan 2 jaar in Nederland wonen en 
die tussen de 12-18 jaar zijn. Het doel is om zo snel mogelijk Nederlands te leren zodat zij in 
het reguliere onderwijs kunnen instromen.  
 
Organisatiestructuur en contact 
Onze school is tot stand gekomen dankzij de gezamenlijke scholen voor Voortgezet 
Onderwijs in Zutphen en Warnsveld en SOTOG in Borculo (gezamenlijk de Stuurgroep), in 
samenwerking met de gemeente Zutphen. Penvoerder is Het Stedelijk, namens de 
gezamenlijke onderwijsinstellingen. Leerlingen van de ISK worden om die reden 
ingeschreven als leerlingen van Het Stedelijk. De schoolleider is Ellen Kroes, die rapporteert 
aan de Stuurgroep.  

Per 1 augustus 2020 is de Stuurgroep opgeheven en valt de ISK Zutphen direct onder directie van 
Het Eligant Lyceum (bestuur: Achterhoek VO).  

 
Contactgegevens 
Adres: Berkenlaan 389,  
Telefoon: 06-13575523 
E-mail: info@iskzutphen.nl 
Website: www.iskzupthen.nl  
 
Onderwijsprogramma 
Het grootste gedeelte van de lessen op school bestaat uit het vak Nederlands als tweede 
taal, NT2. Daarnaast krijgen de leerlingen ook andere vakken. De school heeft de opdracht 
om leerlingen wegwijs te maken in de Nederlandse samenleving. We proberen hen in 
contact te brengen met Nederlandse mensen om dat te stimuleren. Dat kan zijn door een 
samenwerkingsproject met een Nederlandse klas of door ze in contact te brengen met een 
Nederlandse buddy (georganiseerd door Buddy to Buddy Zutphen). 
 
De vakken  
Leerlingen krijgen de volgende vakken en activiteiten aangeboden: 

- NT2 (Nederlands als tweede taal) 
- Rekenen/Wiskunde/Nask 
- Engels 
- Maatschappelijke Oriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) 
- Burgerschap 
- Gymnastiek 
- Spel  
- Loopbaan- en schooloriëntatie (LOB) 
- KWT (keuzewerktijd) 
- ICT 
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Onderwijs op niveau 
Er is een alfabetiseringsklas voor leerlingen die als analfabeet naar Nederland zijn gekomen. 
Verder is er een beginnersklas voor leerlingen die al wel gealfabetiseerd zijn maar waarvan 
het uitstroomprofiel nog niet vaststaat. Dan zijn er nog twee klassen voor gevorderden, ook 
wel uitstroomklassen genoemd. Soms gaan leerlingen uit de gevorderden klas al 
proefdraaien op een reguliere school.  
 
 
Onderwijs op maat 
Omdat het aantal jaren onderwijs en het niveau van onderwijs dat leerlingen gevolgd 
hebben in hun eigen land heel verschillend kunnen zijn, bieden we leerlingen zoveel mogelijk 
een programma op maat. De meeste leerlingen hebben anderhalf tot twee jaar nodig om zo 
ver te zijn dat ze in het reguliere voortgezet onderwijs kunnen instromen.  
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2. Hoe werkt het ISK?  

De klassen van de ISK 
 
Afhankelijk van het aantal leerlingen, heeft het ISK vier of vijf klassen:  
- Klas A: Alfabetiseringsklas. Hier worden niet gealfabetiseerde leerlingen geplaatst. Zo snel 
als kan stromen zij door naar Klas E. Mentor: meneer Rijsemus. 
- Klas B: Uitstroomklas Leerroute 2 en 3. Mentor: mevrouw de Bruin 
- Klas C: Uitstroomklas Leerroute 1. Mentor: mevrouw van der Valk 
- Klas D: Startersklas gevorderden. Hier worden leerlingen geplaatst om het uitstroomprofiel  
duidelijk te krijgen. Daarna stromen zij door naar Klas B of C. Mentor: meneer Elburg. 
- Klas E: Startersklas. Mentor: mevrouw de Roos. 
 
 
Onderwijsdoelen en uitstroomprofielen 
 
Ons onderwijs richt zich grotendeels op vaardigheden die nodig zijn om op een 
vervolgschool te kunnen starten. Wat je nodig hebt, hangt natuurlijk af van wat je al kan.  

Na aanmelding en na enkele weken/maanden op de ISK gezeten te hebben, wordt er een 
test afgenomen om een inschatting te maken van het niveau van de leerling. Doel is te 
bepalen in welke van onderstaande drie leerroutes de leerling geplaatst wordt: 

Leerroute 1 (Klas C). Leerlingen van 12 tot 16 jaar worden voorbereid op doorstroom naar 
het praktijkonderwijs. Leerlingen van 16 jaar en ouder worden voorbereid op de inburgering 
en aansluitend naar werk.  

Leerroute 2 (Klas B). Leerlingen van 12 tot 16 jaar worden voorbereid op doorstroom naar 
het vmbo-basis. Leerlingen van 16 jaar en ouder worden voorbereid op doorstroom naar de 
entree-opleiding van het mbo.  

Leerroute 3 (Klas B). Leerlingen van 12 tot 16 jaar worden voorbereid op doorstroom naar 
het vmbo-kader, mavo of havo/vwo. 
Leerlingen van 16 jaar en ouder worden voorbereid op doorstroom naar de Entree-opleiding 
van het mbo of niveau 2 of hoger van het mbo of Vavo. 

Uitgangspunt is dat onderwijs de beste manier is om te integreren en participeren in de 
Nederlandse samenleving. Gestreefd wordt naar blijvende deelname aan onderwijs in plaats 
van inburgering, omdat met onderwijs de kansen voor de jonge nieuwkomers op een goede 
toekomst groter zijn.  
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Lessentabel 
 
Iedere groep heeft 6 lesuren aan een gesloten op een dag.   
Afhankelijk* van de groep wordt de volgende lessentabel gehanteerd: 
 

 13/17 NT2 (Nederlands als tweede taal) 

  3/4 Rekenen/Wiskunde/Nask 

  0/2 Engels 

  0/2 Maatschappelijke Oriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie) 

  1/2 Burgerschap 

  2 Sport en Spel 

  1 Loopbaan- en school oriëntatie (LOB) 

  1 KWT (keuzewerktijd) 

  1 Mentorles 

  1 ICT 

  1 Crea 

  2  Verzorging (koken) 

*voorbeeld: de alfabetiseringsgroep (starters) heeft  extra uren NT2 en geen Engels 
 

 

Lestijden en pauzes  
 
De school kent de volgende lestijden en pauzes: 

1e uur 08:30 – 09:20  

2e uur 09:20 – 10:10 

Pauze  10:10 – 10:30 

3e uur 10:30 – 11:20 

4e uur 11:20 – 12:10 

Pauze 12:10 – 12:30 

5e uur 12:30 – 13:20 

6e uur 13:20 – 14:10 

 
 

Toets weken 
 
Het schooljaar is verdeeld in 2 periodes. Aan het eind van een periode krijgen de leerlingen 
een rapport. Er zijn 2 toets weken (december en mei) voor alle klassen. Er wordt met behulp 
van toetsen gekeken of leerlingen vorderingen maken en of ze de juiste ontwikkeling 
doormaken die nodig is voor hun uitstroomprofiel. In individuele gesprekken met ouders 
worden ouders en voogden op de hoogte gehouden.  
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Schoolvakanties en roostervrije dagen 
  
Herfstvakantie  17 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie   18 december t/m 1 januari 2021 
Tweede Paasdag                      13 april 2020 
Voorjaarsvakantie  22 februari t/m 26 februari 2021 
Meivakantie (incl. Pasen)  26 april t/m 7 mei 2021 
2e Pinksterdag   24 mei 2021 
Zomervakantie   19 juli t/m 30 augustus 2021  
 
Mentoraat 
Iedere groep heeft een eigen mentor. Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen met 
vragen. De mentor heeft als taak leerlingen te begeleiden en observeren tijdens hun 
leerproces, en te helpen bij hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel gebied in de groep.  
Vrijwel altijd is de NT2-docent tegelijkertijd ook de mentor, zodat er veel contacturen zijn. 
De gesprekken die gevoerd worden met ouders en leerlingen horen bij de taak van de 
mentor. 
 
Extra ondersteuning  
De school biedt extra zorg en hulp aan leerlingen op verschillende manieren: 

- Een eigen orthopedagoog volgt alle leerlingen op cognitieve ontwikkelingen. 
- De orthopedagoog wordt ingeschakeld als er vermoedens zijn van trauma, of 

problemen op sociaal-emotioneel gebied. 
- De orthopedagoog onderzoekt de mogelijkheden in het netwerk om extra zorg en 

opvang te organiseren voor leerlingen voor wie het reguliere ISK-aanbod op dat 
moment niet voldoende is en dreigen uit te vallen.  

- Onderwijsassistenten nemen leerlingen individueel of in groepjes apart mee voor 
extra begeleiding. 

 
Vieringen  
We besteden aandacht aan de Nederlandse feestdagen, zoals in het reguliere onderwijs. Bij 
het vieren van andere feestdagen geldt dat dit alleen mogelijk is als het 
onderwijsprogramma dat toestaat. De leerkracht besluit hierover. 
Verjaardagen en afscheid worden gevierd op manieren die leerlingen zelf mogen kiezen in 
overleg met de leerkracht. Daarbij wordt in acht genomen dat zij hun eigen gewoonten en 
gebruiken mogen delen met anderen, mits dat past in de schoolcultuur en de 
schoolafspraken.  
 
Kosten 
De school brengt geen kosten in rekening bij de leerlingen. Van de leerlingen wordt wel 
verwacht dat zij hun eigen eten, hun sportkleding en pen en schrift meebrengen.  
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3. Praktische informatie 
 
Aanmelding 
In aanmerking voor aanmelden bij de ISK komen leerlingen tussen de 12 en 18 jaar, 
gearriveerd in Nederland korter dan 2 jaar op de datum van aanmelding. Het 
aanmeldingsformulier is te vinden op de website www.iskzutphen.nl.  
 
 
Schoolregels 

De school heeft onderstaande regels opgesteld. Deze regels hangen op verschillende 
plekken in de school en in de lokalen. Voor de leerlingen die het moeilijk vinden te 
begrijpen zijn er vertalingen beschikbaar in het Arabisch en in het Tegrinya.  

 
 
1. Kom afspraken na  

 
 

2. Je blijft van andermans spullen af. 
 
 

3. Je bent op tijd op school 
Je bent om 8.30 uur in de klas wat dan begint de les. Als je ziek bent bel je tussen 
7.30 uur en 8.30 uur naar school. Telefoonnummer: 06 -13 57 55 23. 

 
4. Tijdens de lesuren blijf je in je eigen klas 

Je blijft in je eigen klas, tenzij je toestemming hebt van je docent om ergens anders 
heen te gaan. 

 
5. Telefoons: docent bepaalt of ze nodig zijn 

Je docent beslist of je je mobiele telefoon mag gebruiken voor het vertalen of 
luisteren naar muziek. 

 
6. Nederlands in de les 

In de klas praat je Nederlands. Hoe meer Nederlands je iedere dag spreekt, hoe 
sneller je het leert. 

 
7. Roken, alcohol en energy drinks zijn op school verboden 

 
8. Vechten of ruzie maken 

Dit mag niet op school. School moet veilig zijn voor iedereen. Als je vecht of ruzie 
maken op school krijg je een gesprek met de schoolleider en die beslist of je een 
waarschuwing krijgt of wordt geschorst.  

 
 
 
 
 

http://www.iskzutphen.nl/
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Ziekte, te laat komen en verzuim en verlof 
 

Het is in Nederland verplicht voor iedereen die nog geen 18 jaar is om naar school te gaan. 
Dat heet de leerplicht. Daar controleren wij streng op.  
 
Als je ziek bent moet jij of je ouders/verzorgers bellen met de school om je ziek te melden 
tussen 7.30 uur en 8.30 uur. Telefoonnummer: 06 -13 57 55 23. 
 
Als je niet op tijd op school bent moet je een briefje halen bij mevrouw Jose, of bij mevrouw 
Annie. Dat briefje lever je in bij je leerkracht. De tijd die je te laat bent haal je in na lestijd.  
 
Als je niet op school komt zonder toestemming van de schoolleider, wordt dat geregistreerd 
en doorgegeven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente Zutphen.  
 
Houdt een leerling zich niet aan de regels en afspraken, dan gaat de school in gesprek met 
de leerling om te achterhalen wat er speelt. Mochten gesprekken en eventuele 
hulpverlening niet afdoende zijn, dan wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld. 
 
 
Beschadiging en vermissing  
De school is niet verantwoordelijk voor het vergoeden van de kosten als gevolg van 
beschadiging of vermissing van zaken die een leerling mee naar school neemt.  
Ons advies is daarom: 
 • Neem geen kostbare zaken mee naar school zoals een telefoon of laptop. Doe je dat wel, 
dan is schade altijd voor eigen verantwoordelijkheid 
• Houd waardevolle voorwerpen en geld bij je, laat dat je tas niet onbeheerd achter. 
• Zet de fiets goed op slot en berg de fietssleutel goed op 
• Ga zorgvuldig om met de eigen spullen en die van anderen.  
• Lever gevonden voorwerpen bij de conciërge in.  
  
Wettelijke aansprakelijkheid  
De ouder of verzorger is aansprakelijk voor de schade die een leerling toebrengt aan 
medeleerlingen, het schoolgebouw, de inventaris of de apparatuur. De schade valt meestal 
onder de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dat niet het geval zijn, dan draagt 
de ouder de kosten van de aangerichte schade.  
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