Wachtlijst Taalcentrum PO

Stand van zaken 21 november 2022

Medio september was er een grote wachtlijst. Door twee oorzaken is de wachtlijst zo
goed als verdwenen met de herfstvakantie;
- Door het instorten van een dak bij de noodopvang van het azc werden 9 gezinnen
uitgeplaatst en kwamen er enkele 10-tallen plekken vrij op het Taalcentrum.
- Door de reguliere uitstroom met de herfstvakantie kwamen er nog eens zo’n 50
plekken vrij.
Intussen neemt het aantal aanmeldingen weer snel toe.
- Op dit moment staan 116 kinderen op de aanmeldlijst,
- 8 van deze kinderen staan daadwerkelijk op de wachtlijst, zij kunnen pas na de
kerstvakantie beginnen.
- Van deze lijst zijn 32 aanmeldingen van kinderen die nog niet in Almere zijn maar
wel alvast zijn aangemeld
- Daarnaast zijn er in totaal 46 leerlingen die nog 4 moeten worden, de meeste van
hen worden pas na half januari 4 jaar.
- Voor de overige 30 leerlingen is een intake gepland, deze leerlingen zullen na de
intake op de wachtlijst komen en na de kerstvakantie kunnen beginnen.
Met de kerstvakantie zullen zo’n 70 leerlingen uitstromen en met de voorjaarsvakantie
stromen nog eens zo’n 50 leerlingen uit.
Sinds 1 november zijn er alweer 45 nieuwe aanmeldingen geweest. Gezien de ervaringen
uit het verleden is te verwachten dat er tussen (half november 2022 en 1 maart 2023) er
weer zo’n 70 à 90 of misschien wel meer aanmeldingen bij zullen komen, maar niets is
natuurlijk met zekerheid te voorspellen.
Bij al deze getallen is de Oekraïense opvang buiten beschouwing gelaten, daar is geen
wachtlijst. Gezien de huidige situatie is daar voorlopig niet heel veel veranderingen te
verwachten.
Van kinderen die eenmaal zijn begonnen in het regulier onderwijs zijn er weinig scholen
en ouders die dan alsnog hun kind willen aanmelden bij het Taalcentrum, voor zover bij
ons bekend.
Kinderen komen pas op de wachtlijst als zij bij ons een intake hebben gehad, ook
daadwerkelijk in Almere zijn en minimaal 4 jaar zijn. Kinderen krijgen een plek binnen
het Taalcentrum op volgorde van de wachtlijst in combinatie met beschikbare plekken in
de diverse leeftijdsgroepen. Op dit moment zitten alle groepen vol tot aan de
kerstvakantie.
Vriendelijke groet,
Theo klein Koerkamp
Algemeen directeur

