
Kinderen uit Oekraïne opvangen in de klas.  

Algemene tips 

Belangrijke website:  www.lowan.nl    Actuele informatie, tips en adviezen. Ook methodieken 

en achtergrondkennis, downloads, trainingen, kennis over financiering, etc.  

Boekje ‘Toolkit inside you’.   LOWAN. 

Pictokaarten: met woorden in Oekraïns en Nederlands erbij.  Via: LOWAN. 

Benefietcongres ‘ Vluchtelingkinderen uit Oekraïne opvangen in de klas.’  Vrijdag 15 april 

2022.       Op locatie of online te bezoeken. Inschrijven bij Medilex Onderwijs. 

Goede vertaalapp: SayHi. 

Goed vertaalapparaat: Travis Touch. 

Facebookgroep: Nieuwkomers in de klas. 

Een visueel woordenboek. Thematische georganiseerd en in bijna iedere taal. 

Thema’s zoals: school, transport, stad, huis, kleding en eten. Leerlingen kunnen het 

zelf heel makkelijk in de taal zetten die bij hen past. 

https://babadada.com/topic/school/ukrl/ara 

 

Kennis op gebied van trauma/ vluchtelingenachtergrond/welbevinden 

Vluchtelingenkinderen helpen door extra steun te bieden | Augeo 

Traumasensitief onderwijs - Augeo 

Hoe werk je aan welbevinden op scholen met vluchtelingen en andere nieuwkomers? - 

Pharos 

https://www.lowan.nl/vo/blog/traumasensitief-lesgeven-aan-vluchtelingkinderen-uit-oekraine/ 

Boek: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen: pdf Inhoud van boek:  pdf.php 

(swpportal.com) 

 

Nederlands leren, individueel of in groepjes 

Klein Beginnen.  Map met woordenlijsten en lessuggesties. (CED) 

NT2 Praat mee.  Boeken, werkbladen, stickers met sprekende pen. Meerdere thema's. 

(Schoolsupport.) Ook digitaal. 

Taal (NT 2) stimuleren bij jonge kinderen. Zie: Handreiking SWV Meierij PO. 

 

Vooral gebruikt in nieuwkomersgroepen: 

Wereld vol woorden/LOGO 3000.  Filmpjes bij aanbod themawoorden Wereld vol woorden:  

Amsteltaal - YouTube 

http://www.lowan.nl/
https://babadada.com/topic/school/ukrl/ara
https://www.augeo.nl/vluchtelingenkinderen
https://www.augeo.nl/nl-nl/vluchtelingenkinderen/primair-onderwijs
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
https://www.pharos.nl/infosheets/hoe-werk-je-aan-welbevinden-op-scholen-met-vluchtelingen-en-andere-nieuwkomers/
https://www.lowan.nl/vo/blog/traumasensitief-lesgeven-aan-vluchtelingkinderen-uit-oekraine/
https://data.swpportal.com/upload/books/files/pdf.php?hash=e2f7e7828b4aaddcc34ad1876556a305&filename=lesgeven-aan-getraumatiseerde-kinderen_inhoudsopgave.pdf
https://data.swpportal.com/upload/books/files/pdf.php?hash=e2f7e7828b4aaddcc34ad1876556a305&filename=lesgeven-aan-getraumatiseerde-kinderen_inhoudsopgave.pdf
https://www.youtube.com/user/hannakuijs


Horen zien en schrijven. Horen, zien en schrijven - Bazalt 

Zien is snappen, Nederlandse grammatica, zinsbouw.  (Ook goed bruikbaar voor 2e jaars 

nieuwkomers) Met name gericht op groep 1 t/m groep 4 

De Bovenkamer, Nederlandse grammatica, zinsbouw. Opvolger van Zien is Snappen. (Ook 

goed bruikbaar voor 2e jaars nieuwkomers) Met name gericht op groep 5 t/m groep 8 

 

Aanvullende websites/apps op gebied van Nederlands leren 

Elena - Home (elena-learning.eu) 

Apps die de woordenschat van kinderen verbeteren - Hip & Hot - blogazine (hipenhot.nl) 

https://www.leerkinderentalen.nl/leer-kinderen-nederlands/app/ 

 

Lezen: 

Online Lezen | Jeugdbibliotheek 

Ik lees! - Yoleo 

Luisterprentenboeken via Youtube:  luisterprentenboeken - YouTube 

https://bazalt.nl/thema/vakbekwaamheid/taal-nt2/horen-zien-en-schrijven/
http://onderbouw.elena-learning.eu/nl/themas/
https://www.hipenhot.nl/apps-woordenschat-kinderen-verbeteren/
https://www.leerkinderentalen.nl/leer-kinderen-nederlands/app/
https://www.jeugdbibliotheek.nl/digitaal-aanbod-lezen.html
https://yoleo.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=luisterprentenboeken

