
Activiteitenmiddag 14 mei 2019 Internationale Schakelklas (ISK)  

 

De ISK is een school waar nieuwe Nederlanders (vluchtelingen) tussen de 12 en de 18 jaar binnen 2 

jaar Nederlands leren. Hierna stromen de leerlingen uit naar vmbo, havo, vwo of het MBO. Omdat 

deze leerlingen nog volop bezig zijn met het eigen maken van de Nederlandse taal, is het moeilijk om 

in contact te komen met Nederlandse leeftijdsgenoten. Ze hebben daardoor bijna alleen contact met 

leeftijdsgenoten die dezelfde moedertaal spreken als zij en verkeren de meeste leerlingen van de ISK  

in een sociaal isolement.  

In samenwerking met de ISK en de leergemeenschap ‘Intercultureel talent’ van Avans Hogeschool 

Social Work is er een activiteitenmiddag georganiseerd voor de 180 leerlingen op de ISK. Het doel 

van deze middag was om de leerlingen wat meer buiten de muren van de ISK te laten kijken, maar 

ook om het sociaal isolement wellicht wat te verkleinen. Op deze middag konden de leerlingen 

kiezen uit diverse workshops. Denk hierbij aan een natuurwandeling, het plakken van een band, 

EHBO, basketbal maar ook een bezoek aan ICT bedrijf SAI Global, een taekwondo workshop en een 

DJ workshop.  

Het team van Ondernemend Onderwijs ‘sH heeft tijdens deze activiteitenmiddag diverse activiteiten 

verzorgd zoals een basketbalclinic en een les in de natuur met een groep kleuters. Verder heeft 

Ondernemend Onderwijs ‘sH ondersteund bij diverse activiteiten door mee te fietsen en de 

leerlingen verder te begeleiden tijdens de activiteit.  Ook in de voorbereiding heeft Ondernemend 

Onderwijs ‘sH een bijdrage geleverd door workshops aan te leveren en mee te denken over wat er 

allemaal georganiseerd moest worden. Daarnaast ondersteunde het team OO ‘sH de studenten van 

de leergemeenschap ‘Intercultureel talent’ van Avans bij de aanpak van de organisatie van deze dag.  

Voor de leerlingen was de dag zelf een groot succes. Alle leerlingen vonden het erg leuk om iets 

anders te doen buiten de normale lessen om, maar welk kind vind dat nou niet? Verder vonden ze 

het interessant om ook echt de stad in te trekken en andere delen van de stad te zien en tegelijk 

nieuwe dingen te ontdekken die uiteindelijk toch boeiend blijken te zijn. Er zijn meerdere leerlingen 

die dankzij deze middag een nieuwe sport hebben ontdekt. Al met al, een geslaagde middag! 
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