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Protocol Spaans Zonnewende  
 
Op de Zonnewende kunnen we pluskinderen die daar behoefte aan hebben een leergang 
SPAANS aanbieden. De Wereldschool heeft dit materiaal ontwikkeld. Meer informatie voor 
volwassenen en kinderen kunnen we vinden op de site: www.spaansopdebasisschool.nl 
 
Kinderen vanaf groep 6 komen in aanmerking voor de leergang. 
Wanneer mogen kinderen op onze school aan het werk met spaans? 
Ze moeten voldoen aan een aantal criteria.  

1. Het kind scoort langdurig (minimaal 2 jaar) op meerdere cognitieve gebieden hoog. 
a. Cito score begrijpend lezen is A of A plus 
b. Cito score spelling is A 
c. Cito score rekenen is A/ hoge B 

2. Het kind heeft geen cognitieve gebieden waar hij een onvoldoende op scoort. Kind 
kan wel herkend worden als onderpresteerder en dus specifiek aangewezen worden 
om deze leergang te volgen. 

3. Het kind is sociaal emotioneel stabiel en is gemotiveerd om samen met een maatje 
een andere taal te leren. 

4. Het kind kan zelfstandig werken, samenwerken buiten de klas. 
5. Het kind wil zich voor langere tijd binden aan het leren van een wereldtaal. De 

leergang van het eerste deel beslaat ongeveer 1 ½ tot 2 jaar. 
 
Kinderen werken onder de verantwoordelijkheid van de eigen leerkracht. De leerkracht 
bespreekt dit (na overleg met IB) met de ouders. 
Eens in de twee weken krijgen de kinderen begeleiding van een hulpouder. Tijdens deze 
begeleiding wordt de spreekvaardigheid geoefend en krijgen de kinderen de mogelijkheid 
om vragen te stellen. 
In het schooljaar 2012/2013 is gestart met de methode Que Guay. Alle kinderen starten met 
hoofdstuk 1. De kinderen werken twee weken aan een hoofdstuk en na twee hoofdstukken 
worden de kinderen getoetst. 
 
Screening Spaans  
 
Naam kind:………………………………………………………………groep:………………….. 
 

betreft Score Cito (voorgaande twee 
schooljaren) of toelichting 

opmerkingen 

Cito score begrijpend lezen   

Cito score spelling 
 

  

Cito score rekenen 
 

  

Zijn er scores die zwak/ 
onvoldoende zijn? 
Onderpresteerder? 
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 Onvoldoende/voldoende opmerkingen 

Sociaal emotioneel stabiel 
gedrag 
 
 
 

  

Zelfstandigheid in de groep/ 
samenwerken ? 
 
 
 

  

Wil het kind zich voor 
langere tijd binden? 
 

  

Datum start van de 
proefperiode van H.1 
 

  

Gaat het kind definitief door 
na H.1? 
 

  

Ouderbrief meegegaan 
dd. 

  

 
 
 


