Voorlopig voortzetting strenger toelatingsbeleid Taalcentrum PO
Het Taalcentrum PO laat sinds 16 maart leerlingen die zich aanmelden en in Nederland zijn
geboren en ook altijd in Nederland hebben gewoond niet meer toe, ook al voldoen zij aan
de toelatingsnormen wat betreft de taalproblematiek. Deze leerlingen zullen doorverwezen
worden naar het regulier onderwijs.
De afgelopen jaren is het aantal leerlingen van het Taalcentrum PO sterk gegroeid. Op dit
moment is de maximale opname capaciteit bereikt. De groei van het aantal leerlingen, met
name de 4 en 5 jarigen gaat gestaag door. Op dit moment zijn er binnen het Taalcentrum 9
kleutergroepen die meer dan vol zitten. Aangezien er geen ruimte is voor uitbereiding was
het Taalcentrum genoodzaakt om het toelatingsbeleid te verscherpen.
Naast een ruimte-probleem heeft het taalcentrum ook een financieel probleem. Voor
leerlingen die langer dan 2 jaar in Nederland zijn krijgt het Taalcentrum geen aanvullende
bekostiging. Hierdoor staat de bekostiging van het Taalcentrum PO behoorlijk onder druk.
Op dit moment vallen zo’n 90 leerlingen binnen de categorie ‘langer dan 2 jaar in Nederland’,
de helft van die leerlingen is geboren in Nederland. Door het strengere toelatingsbeleid wordt
een deel het bekostigingsprobleem gedeeld met het regulier onderwijs.
De coronacrisis heeft ook invloed op het aantal nieuwe aanmeldingen. Sinds maart van dit
jaar is het aantal nieuwe aanmeldingen sterk teruggelopen. Of deze terugloop tijdelijk is of
een meer structureel karakter zal krijgen is nu nog niet te overzien. De komende maanden
zal wellicht hier wat meer duidelijkheid in komen. Mocht er weer ruimte ontstaan binnen onze
gebouwen dan overwegen wij om het strenger toelatingsbeleid weer te versoepelen. Mocht
dit aan de hand zijn dan wordt u hierover tijdig geïnformeerd.
Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen met het Taalcentrum (036-7670520) of mailen met
info@taalcentrumalmere.nl.
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