
Stroomschema Uitstroom Eerste Opvang Anderstaligen naar regulier onderwijs 

 

 

TAEL gemeente Etten-Leur, januari 2022 

De ontvangende school kan altijd contact opnemen met de leerkracht van de EOA of TAEL 

(www.taelettenleur.nl) voor tussentijds overleg. 

TAEL-begeleiding uitstroom EOA naar regulier BAO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- De leerling volgt fulltime onderwijs op de Eerste Opvang Anderstaligen (De Fontein). 

- De leerling mag bijna uitstromen naar regulier bao (Dit is gemiddeld na 40 weken 

onderwijs op de EOA, maar kan ook eerder of later).  

- De leerkracht/ IB-er van de EOA verzendt (DOD) de uitstroomrapportage van de 
leerling met daarin concrete handelingsadviezen naar de IB-er van de ontvangende 
school. De IB-er van de ontvangende school deelt deze rapportage met de leerkracht. 
De IB-er/ leerkracht van de ontvangende school maakt een afspraak voor een 
overdracht (telefonisch). OF de IB-er en/ of leerkracht van de ontvangende school gaat 
vooraf observeren bij de EOA, waardoor een warme overdracht mogelijk is.  

- Indien wenselijk kan de ontvangende school contact opnemen met TAEL, waarbij wordt 
gekozen voor een intensief arrangement of basisarrangement. De coördinator TAEL 
wijst de ontvangende leerkracht/ IB-er op de handreiking op www.taelettenleur.nl en 
de mogelijkheid om bijzondere bekostiging aan te vragen.  

In de startweek of in de daaropvolgende 

week: TAEL maakt een afspraak met de 

leerkracht van de ontvangende school. Er 

vindt een gesprek met de leerkracht (en 

eventueel IB) plaats en er wordt hulp 

geboden bij het eventueel opstellen van 

een programma op maat (IOP/ OPP). 

Na ongeveer 6 weken: TAEL observeert de 

leerling op de ontvangende school. 

Aansluitend volgt er een nagesprek met 

de leerkracht (en eventueel IB) en wordt 

er verdere hulp geboden bij het nog beter 

aansluiten bij de onderwijsbehoeften van 

de leerling. 

Na ongeveer 4-6 weken: TAEL observeert 

de leerling op de ontvangende school. 

Aansluitend volgt een nagesprek met de 

leerkracht (en eventueel IB) en wordt er 

hulp geboden bij het nog beter aansluiten 

bij de onderwijsbehoeften van de leerling 

en eventueel bij het opstellen van een 

programma op maat. 

Arrangement A: Intensief 

Arrangement B: Basis 

http://www.taelettenleur.nl/
http://www.taelettenleur.nl/

