Welkom op de ISK Nissewaard
Voor wie is de ISK Nissewaard?
Onze school, de ISK (Internationale Schakel Klas) Nissewaard is toegankelijk voor nieuwkomers tussen
12 en 18 jaar, die het Nederlands niet als moedertaal hebben en minder dan twee jaar in Nederland
wonen. Nieuwkomers hebben recht op twee jaar ISK-tijd. Het doel van ons onderwijs is de
taalvaardigheid van het Nederlands te vergroten, zodat je zo snel mogelijk voldoende Nederlands
beheerst en kunt doorstromen naar het reguliere onderwijs of vervolgonderwijs dat bij je past.

Wat leer je?

Natuurlijk krijg je veel les in het vak Nederlands. Nederlands is in de klas ook de voertaal; we spreken
dus geen Engels, Arabisch of andere talen, maar zoveel mogelijk in het Nederlands.
Naast Nederlands krijg je ook wiskunde/rekenen en eventueel Engels. Naast de leervakken krijg je ook
de vakken ckv beeldende vorming, dans, drama, zwemmen en praktijkvakken. Je lesrooster is dus niet
alleen gevuld met Nederlands!
Verder krijg je ook het vak Burgerschap. Bij dit vak leer je van alles over de Nederlandse samenleving
en helpen we jou op weg om jouw plek erin te vinden.

Individuele route

Op onze school volg je je eigen route. Dat wil zeggen dat het tempo en niveau van leren samen met
jou en jouw mentor bepaald worden. Mocht je hierbij extra zorg nodig hebben, dan krijg je extra hulp
van de zorgcoördinator en/of de schoolmaatschappelijk werkster. Uiteindelijk volg je de route naar het
vervolgonderwijs wat bij jou past.

Het team

Je krijgt les van docenten die gespecialiseerd zijn in het Nederlands voor anderstaligen. Ons ISK-team
bestaat uit:
Groep A:

Mevrouw Martine Hamdan, mentor en leescoördinator.

Groep B:

Mevrouw Jorien, mentor.
Mevrouw Angelle, mentor en wiskundedocent.

Groep C:

Mevrouw Touria, mentor.
Mevrouw Sara, mentor en uitstroomcoördinator.

Aanmelden

Je kan je aanmelden bij mevrouw Anke Meijer:
tel. 0181-613187 of mail naar A.Meijer@praktijk-college.nl
Na aanmelding word je samen met je ouders of verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek op ISK
Nissewaard. Ben je onder begeleiding van Nidos, dan komt je voogd mee naar de intake.
Bij het intakegesprek is het belangrijk om het volgende mee te nemen:
-

Een paspoort of andere identiteitspapieren.

-

Eventueel pasje van de IND (verblijfsdocument).
Uittreksel van het bevolkingsregister (GBA) met daarop de datum van aankomst in Nederland
en je nationaliteit. Het uittreksel kan je halen bij de gemeentelijke basisadministratie in de
gemeente waar je woont.
Eventueel rapporten van de vorige school in Nederland en de resultaten uit het thuisland.

Waar kan je ons vinden?

ISK Nissewaard zit in het bijgebouw van Scala Molenwatering. Ons adres is:
Curieweg 25
3208 KJ Spijkenisse

