
 

 

                 Tips voor een goed onthaal van en anderstalige nieuwkomer in je klas. 

 

- Toon de leerlingen dat ze welkom zijn. 
- Geef de leerling de ruimte om tot rust te komen maar laat hem/haar wel deelnemen aan het 

normale klas- en schoolgebeuren. 
- Geef de leerling het gevoel dat ze zichzelf mogen zijn. 
- De anderstalige nieuwkomer is een normale leerling, behandel die ook zo. Let wel, in 

sommige gevallen kan de nieuwkomer traumatische ervaringen meegemaakt hebben. 
- Spreek zijn/haar naam correct uit. 
- Zet de leerling op een goed bereikbare plaats in de klas. 
- Zorg voor een buddy in de klas  die de leerling kan helpen waar nodig. 
- Denk ook aan een buddy die de leerling buiten de klas helpt (speelplaats, eetzaal, sportzaal, 

toilet ...) 
- Heb aandacht voor kennis maken met alle leerlingen. 
- Visualiseer en maak alles zo concreet mogelijk. (daglijn, wie komt er in de klas => foto’s 

leerkrachten…) 
- Bied nog meer dan bij de andere leerlingen duidelijkheid en structuur 
- Zorg dat klasafspraken visueel voor handen zijn zodat je indien nodig er af en toe één kan 

aanwijzen. 
- Verwoord de handelingen die je zelf voordoet en ondersteun dit non-verbaal of met 

materiaal. 
- Weet dat leerlingen tijd nodig hebben om door de ‘stille’ periode te geraken. 
- Voorzie ook ontspanningsactiviteiten voor de nieuwkomer. ( pc, prentenboek, puzzel, 

kaarten gezelschapsspel,…) 
- Leg uit aan de andere leerlingen waarom de nieuwkomer niet aan alle klasactiviteiten 

meedoet. 
- Ontdek je dat de leerling anders-geletterd is, lees dan de tips in verband met ontluikende 

geletterdheid in ‘Eerste hulp bij anderstalige nieuwkomers-Lager onderwijs (CTO) blz.18-20 
- Verplicht de nieuwkomer niet om van de eerste dag te lezen en te schrijven. 
- Overleg met of roep de hulp in van collega’s als je met een bepaald soort gedrag geen weg 

weet. 
- Probeer van de eerste dag een band op te bouwen met ouders door: 

 ze even mee uit te nodigen in de klas 
 hen aan te spreken aan de poort ondersteund door non-verbale communicatie en /of 

pictogrammen; 
 te vragen hoe je hen kan bereiken; 
 ze duidelijk te maken wat de klas- en schoolgewoontes zijn; 

- Zorg voor jezelf. Ventileer af en toe bij collega’s. 
 


