Subsidievoorwaarden schakelklas en schakelbouw
Aan deze subsidieverlening zijn de volgende specifieke verplichtingen verbonden:

Middelen
 De middelen die beschikbaar worden gesteld zijn geoormerkte gelden en dienen uitsluitend ten
behoeve van de uitvoering van het project ingezet te worden. Deze additieve
projectgerelateerde middelen worden derhalve niet in de reguliere formatie opgenomen.
 Financiën voor de schakelleerkracht van 20-24 uur ofwel € 29.000, Materiaalvergoeding van €1000,- per locatie voor inhoudelijke materialen schakelklas.
 Ondersteuning van de school in de vorm van twee tot maximaal drie gesprekken met de
coördinerend adviseur van Compas.
 Aanvraag schakelbouwgelden ten behoeve van de maatwerktrajecten. Dit geschiedt in overleg
met coördinerend adviseur van Compas.
 Mogelijkheid tot het volgen van de scholing schakelleerkracht. Compas biedt de scholing
schakelleerkracht jaarlijks aan.

Wijze van verkrijgen financiële middelen
 De financiën worden rechtstreeks vanuit de gemeente aan het schoolbestuur beschikt.
 Begeleiding en offertes maatwerktrajecten verlopen via Compas.

Wat verwachten wij van u?
 Er wordt gekozen voor de variant schakelklas òf schakelbouw;
 Leerlingen worden geselecteerd op basis van logopedische screening door een logopedist van
Compasnul13 na een eerste selectie door de Ib-er/leerkracht van de basisschool;
 De leerlingen hebben een taalachterstand, maar verder geen (tot dan toe aangetoonde of
vermoede) taalontwikkelingsstoornis, sociaal emotionele of cognitieve achterstand. Leerlingen
moeten ministens een half jaar onderwijs hebben genoten;
 Deelname bij minimaal 8 geselecteerde leerlingen en maximaal 14 leerlingen in de leeftijd 4,5-5,5
jaar. Kindcentra mogen één jaar onder de minimumnorm zitten. Bij 5 of minder leerlingen wordt
de subsidie naar rato aangepast. Bij 15 of meer leerlingen wordt in overleg met de coördinerend
adviseur gekeken naar mogelijkheden voor uitbreiding;
 Leerlingen ontvangen minimaal 12 (leerling)uren per week taalondersteuning per schoolweek en
mogen maximaal één jaar deelnemen aan de schakelklas of de schakelbouw;
 Van de 12 kinduren moeten minstens 8 kinduren besteed worden aan de kinderen in de
schakelklas in groep 2 en mogen de andere 4 kinduren besteed worden aan de
schakelklaskinderen die in groep 3 zitten, gericht op school- en vaktaal.
 De schakelklas of schakelbouw staat onder leiding en uitvoering van een leerkracht met een hbo
pabo opleiding. De leerkracht kan omgaan met niveauverschillen, heeft kennis van taaldidactiek,
is competent op het gebied van taalstimulering en heeft deelgenomen aan de scholing
schakelleerkracht.
 De leerkracht ontvangt naast leerlinggebonden uren ook uren na schooltijd voor de
voorbereiding van de activiteiten in de schakelklas en schakelbouw, de collegiale afstemming




met de groepsleerkracht(en) van de leerlingen, tijd voor deelname aan de scholing
schakelleerkracht en het lezen van literatuur;
De schakelleerkracht geeft ook vorm aan ouderbijeenkomsten voor de betrokkenheid van de
ouders bij de taalontwikkeling van hun kind. Zij worden daarbij ondersteund door een aan de
locatie verbonden logopedist van Compas;
De schakelklasleerkracht werkt tijdens de voorwaardelijke schakeluren met de geselecteerde
leerlingen en kan gebruik maken van een geschikte ruimte om de leerlingen in een klas of in de
bouw te begeleiden.

Inbedding in het kindcentrum
 Er is een inspanningsverplichting voor de 0-6 of 2-6 (vve)coördinator voor deelname aan de
netwerkbijeenkomst vve/schakelklas en schakelbouw en het afstemmen van de inhoud met de
schakelklasleerkracht. De frequentie en het aanbod wordt jaarlijks bekend gemaakt.
 Er is een inspanningsverplichting voor de directeur van de basisschool voor deelname aan de
regiegroep vve/schakelklas en schakelbouw. De frequentie en het aanbod wordt jaarlijks bekend
gemaakt.

Inhoudelijke verantwoording
 De coördinerend adviseur adviseert en bevraagt in de gesprekscyclus de opzet, voortgang en
ontwikkeling van de schakelklas/schakelbouw op locatie. In het locatieplan beschrijft de
locatie de aanpak en organisatie van de schakelklas;
 Locaties verlenen medewerking aan het aanleveren van gegevens voor screening en
kwantitatieve rapportage. Compas bundelt deze gegevens en legt inhoudelijke
verantwoording af aan de gemeente;
 Scholen verlenen medewerking aan het aanleveren van informatie en het inzichtelijk maken
hoe de schakelklas op locatie is ingezet, hoeveel uren onderwijs de leerling in de schakelklas
of schakelbouw heeft ontvangen en wat de opbrengsten zijn in de onderwijsloopbaan van de
(schakelklas)leerling;
 De overkoepelende projectleiding ligt bij Compas.

Financiële verantwoording
 Kindcentra leveren indien nodig salarisstaat aan. Deze verantwoording verloopt via het
bestuurskantoor van de desbetreffende onderwijsorganisatie.
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