
Valuascollege ISK
Welkom!



Wat is de ISK?

▶ Een school om Nederlands te leren.

▶ Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels, M&M, 
Handvaardigheid/Keuze werk tijd, sport en 
informatica.

▶ Op de ISK behalen de leerlingen geen 
diploma, maar wordt gewerkt aan 
uitstroom richting een school waar 
een diploma behaald kan worden.



Het intakegesprek

U kunt uw kind of leerling telefonisch of via de mail aanmelden bij Eefje 
Gommans ( eegommans@ogvo.nl / 077-8512523 ) Dit aanmelden kan van 
maandag t/m vrijdag tussen 8.30u - 16.30u.
Na de aanmelding wordt er een intake gepland. Om te zorgen dat een intake 
goed en snel verloopt, hebben we de volgende documenten nodig:
● Kopie van paspoort, ID-kaart of verblijfsvergunning
● Burgerservicenummer
● Uittreksel van de gemeente met datum komst naar Nederland
● Bank- of gironummer
● Eventueel eerder behaalde diploma’s
● De naam van de huisarts in Nederland

mailto:eegommans@ogvo.nl


Klassen
▶ Bij ons op de isk hebben we de klassen verdeeld op taalniveau 

(A0-A1-A2-B1). 
▶ Voor de overige vakken, zoals wiskunde/rekenen, werken de 

leerlingen op hun eigen niveau. 
▶ Twee keer per jaar is er een toetsweek. In deze toetsweek 

kijken we of de leerlingen het desbetreffende taalniveau 
behaald hebben. Na de toetsweek worden de klassen dan ook 
weer opnieuw ingedeeld. 

▶ De leerlingen zijn gemiddeld 2 tot 3 jaar op de ISK.

(Klas A0)

(1 jaar)

Klas A1

(halfjaar)    

Klas A2

(halfjaar)    

Klas B1

(halfjaar)    

uitstroom





De vakken

Uiteraard is Nederlands bij ons het hoofdvak. 

In A0, de startgroep, ligt vooral de focus op Nederlands.

De uren worden daarna langzaam afgebouwd en aangevuld 
met andere vakken zoals mens en maatschappij, LOB, Engels 
en informatica.



Lestijden
Normaal Rooster

1) 08.30 - 09.20 uur
2) 09.20 - 10.10 uur
3) 10.10 – 11.00 uur

pauze
4) 11.20 – 12.10 uur
5) 12.10 - 13.00 uur

pauze
6) 13.30-14.20 uur
7) 14.20-15.10 uur

40-minuten rooster

1) 08.30 - 09.10 uur
2) 09.10 - 09.50 uur
3) 09.50 – 10.30 uur

pauze
4) 10.50 – 11.30 uur
5) 11.30 - 12.10 uur
6) 12.10 - 12.50 uur



Regels en afspraken
▶ Respect voor iedereen.

▶ Leerlingen gedragen zich op een normale manier in de school en daarbuiten.

▶ School start om 08.30 uur. 

▶ Externe afspraken na school.

▶ Geen telefoon in de klas.

▶ Er mag niet gerookt worden.

▶ Gepaste kleding. 
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Ziekmelden

▶ Vader of moeder belt om 08.00 uur naar: 
   06-46646772 ‘Hallo, ……… is ziek. Klas …………’
  

▶ Zodra je niet meer ziek bent, kom je weer naar 
school. Je meldt je vóór aanvang van de 1e les bij 
meneer Cuppen.

▶ School neemt contact op met de gemeente als de 
regels niet gevolgd worden.



Rol van ouders

▶ Agenda controleren.
▶ Helpen met huiswerk maken.
▶ Praten over school, praten over uitstroom.
▶  Bedtijden:
- 12 tot 15 jaar: tussen 21.00 uur en 21.30 uur
- 15 tot 18 jaar: tussen 21.30 uur en 22.00 uur
▶ Gezond eten: ontbijt, lunch, diner.
▶ Elke dag school is belangrijk.
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Contact

▶ Ieder halfjaar een oudergesprek.

▶ Voor de kerstvakantie een gesprek over uitstroom 
voor klas B1 (En soms ook voor een A2-leerling).

▶ Bij problemen neemt de docent contact op.

▶ U kunt altijd naar school bellen om een afspraak 
met een docent te maken. U mag ook een e-mail 
sturen. De e-mail adressen van mentoren en 
docenten staan op de 2e en 3e pagina van deze 
presentatie.


