
 
Naam leerling : 

 
Advies groep : 

W A T  L E U K !
E e n  l e e r l i n g  v a n  o n s  k o m t  b i j  j o u  o p  s c h o o l .

Jancko Douwamastraat 33
8602 BK Sneek

Waarom een warme overdracht? 
Deze warme overdracht is op een van de lokaties
van Amiko. Hierdoor krijg je een goed beeld van
ons onderwijs. 
De leerling die bij jou in de klas komt gaat je
rondleiden. Daarna heb je een gesprek met de
huidige leerkracht. Vervolgens komen er nog NT2
tips van degene die ambulant is 
Na deze warme overdracht heb je praktische tips
hoe je deze leerling kan begeleiden in jouw klas
om goede plek te vinden binnen jullie school en
verder te werken aan een goede toekomst! 

 

1e Woudstraat 57, 
8606 CC Sneek



Hé leuke collega!

Deze leerling is klaar om uit te stromen. 
Ouders/leerling hebben voor jullie school gekozen. 

 

Besluit of de leerling bij jullie geplaatst kan
worden. Contact met ons? Bel: 06 45510815 of
mail: marieke.postma@kykscholen.nl

Intakegesprek met ouders. Tip: geef ouders niet
het inschrijfformulier mee, maar vul het samen in. 

Plan een wen-dag in voor de leerling (liefst een
hele dag).

Plan een warme overdracht in.

Het is voor de leerling heel erg spannend waar
hij/zij na de vakantie gaat starten. Deze wen-
dag wordt op Amiko voorbesproken met de
leerling. Daarna kan de leerling ook vertellen wat
hij/zij heeft gedaan. 
Voor jou als leerkracht om een indruk te krijgen
van de leerling, onze ervaring is dat dit helpt bij
de warme overdracht.

Doe een kennismakingsactiviteit
Laat de leerling een woord uit eigen taal leren,
aan de klas
Koppel de leerling aan een maatje

Waarom een wen-dag? 

 

TIPS voor de eerste schooldag(en)
in de klas

https://www.google.com/search?q=masteramiko&rlz=1C1GCEA_enNL1033NL1033&oq=masteramiko+&aqs=chrome.0.69i59l2j46i13i175i199i512j0i8i13i30l2j69i60l3.1289j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

