
Dear Parent, 

  
You have registered your child at Taalcentrum Almere, but there is currently no 

place for your child because there is a waiting list. 
Due to the many registrations in recent months, Taalcentrum Almere is 

overcrowded. 
The shortage of teachers and the lack of space also play a role in this. 

  
It is very difficult to indicate how long your child will be on the waiting list. 

At the moment this will be at least until January 2022 and for some age groups 
until March or May 2022. 

Children can only be admitted again if other children leave the Taalcentrum 
Almere. 

The number of new registrations is currently faster than the number of children 
leaving. As a result, the waiting list is now getting longer. 

  
We are doing everything we can to solve the waiting list problem by furnishing 
an extra building and looking for new teachers. Whether that will work and how 

quickly it will be is impossible to say at the moment. 
  

Your child has the right to education. You can wait until your child is admitted to 
the Taalcentrum Almere, but you can also register your child directly at a Dutch 

primary school. 
If the primary school does not have a waiting list, the school must admit your 

child to their education because the Taalcentrum Almere is full. 
Although a regular Dutch primary school may not be the ideal start for your 

child, it can be an alternative. 
  

I hope to have informed you sufficiently and wish you wisdom in the choice you 
will make. 

  
Can you let us know if your child will start at a Dutch primary school? 

We would like to receive an email from you with the name of the school and in 
which group your child will start. 
 

 

 
Yours sincerely, 
  
Theo klein Koerkamp 
Director 
  

 
 
 

 
 



 

Geachte ouder/ verzorger, 

 
  
U heeft uw kind aangemeld bij het Taalcentrum Almere maar op dit moment is er 
geen plek voor uw kind omdat er een wachtlijst is. 
Door de vele aanmeldingen van de afgelopen maanden zit het Taalcentrum 

Almere overvol.  
Daarbij speelt ook het leraren tekort en het gebrek aan ruimte een rol.  

  
Het is heel moeilijk aan te geven hoe lang uw kind op de wachtlijst zal staan.  

Op dit moment zal dit in ieder geval tot januari 2022 zijn en voor sommige 
leeftijdsgroepen tot maart of mei 2022. 

Er kunnen pas weer kinderen worden toegelaten als er andere kinderen 
vertrekken bij het Taalcentrum Almere. 

Het aantal nieuwe aanmeldingen gaat op dit moment sneller dan het aantal 
kinderen dat vertrekt. Hierdoor wordt de wachtlijst nu telkens langer.  

  
Wij doen er alles aan om de wachtlijstproblematiek op te lossen door een extra 

gebouw in te richten en nieuwe leerkrachten te zoeken. Of dat gaat lukken en 
hoe snel dat zal gaan is nu niet te zeggen. 

  
Uw kind heeft recht op onderwijs. U kunt wachten tot uw kind wordt toegelaten 

tot het Taalcentrum Almere maar u kunt uw kind ook direct aanmelden bij een 
Nederlandse basisschool.  

Als de basisschool geen wachtlijst heeft moet de school uw kind toelaten tot hun 
onderwijs omdat het Taalcentrum Almere vol is. 
Hoewel een reguliere Nederlandse basisschool misschien niet de ideale start is 

voor uw kind, kan dit dus een alternatief zijn. 
  

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wens u wijsheid in de 
keuze die u zult maken. 

  
Kunt u ons laten weten als uw kind gaat starten op een Nederlandse basisschool?  

We ontvangen dan graag een mailtje van u met de naam van de school en in 
welke groep uw kind gaat starten. 

 
 

 
Vriendelijke groet, 
  
Theo klein Koerkamp 
Directeur 
  

 
 


