
	

Informatiebrief	ouders	

	

Uw	 kind	 gaat	 dit	 jaar	 de	 basisschool	 verlaten	 en	 u	 moet	 samen	 kiezen	 voor	 een	 andere	 school.	
Misschien	 heeft	 de	 leerkracht	 van	 uw	 kind	 u	 aangeraden	 om	 eens	 aan	 de	 Kopklas	 te	 denken	 of	
misschien	bent	u	zelf	op	de	gedachte	gekomen.		

voor	wie	

De	 Kopklas	 Leiden	 is	 bestemd	 voor	 kinderen	 die	 thuis	 (ook)	 een	 andere	 taal	 spreken	 dan	 het	
Nederlands	en	geen	8	jaar	basisonderwijs	hebben	gevolgd.	Ze	moeten	de	Nederlandse	taal	wel	goed	
begrijpen	 en	 spreken.	 Alleen	 kinderen	 die	 goed	 kunnen	 leren	 en	 een	 goede	werkhouding	 hebben	
kunnen	geplaatst	worden.	De	 leerlingen,	die	naar	de	Kopklas	komen,	moeten	de	capaciteit	hebben	
na	 één	 jaar	 het	 advies	mavo/vmbo-tl,	 havo	 of	 vwo	 te	 kunnen	 halen.	 Na	 een	 jaar	 de	 lessen	 in	 de	
Kopklas	te	hebben	gevolgd,	gaan	de	leerlingen	naar	de	brugklas.	
De	nieuwe	leerlingen	van	de	Kopklas	mogen	in	2023	niet	al	13	jaar	zijn.	Alleen	leerlingen	woonachtig	
in	 Leiden	 kunnen	 zich	 aanmelden	 voor	 de	 Kopklas.	 De	 aanmelding	 verloopt	 in	 overleg	 met	 de	
leerkracht	 van	 uw	 zoon/	 dochter.	 Er	 kunnen	 maximaal	 16	 leerlingen	 aangenomen	 worden.	 De	
aanmeldingen	 worden	 in	 volgorde	 van	 binnenkomst	 behandeld.	 De	 coördinator	 van	 de	 Kopklas	
bepaalt	uiteindelijk	of	een	leerling	wordt	toegelaten.	

waarom	

De	Kopklas	betekent	één	 jaar	extra	onderwijs	na	de	basisschool.	 In	dat	 jaar	wordt	erg	veel	gedaan	
aan	Nederlands,	vooral	aan	de	Nederlandse	school-	en	boekentaal.	Ook	aan	de	woordenschat	wordt	
veel	 tijd	 besteed.	 Veel	 leerlingen	 hebben	 problemen	 met	 begrijpend	 lezen.	 In	 de	 Kopklas	 wordt	
hiermee	veel	geoefend.	In	het	voortgezet	onderwijs	wordt	de	taal	in	de	schoolboeken	een	heel	stuk	
moeilijker.	 Daardoor	 krijgen	 veel	 kinderen	 van	 niet-Nederlandse	 ouders	 daar	 problemen	mee.	Wij	
werken	met	veel	verschillende	methodes,	zodat	de	leerlingen	al	veel	kunnen	oefenen.	

Na	een	jaar	Kopklas	heeft	uw	kind	een	veel	betere	kans	om	te	slagen	in	het	voortgezet	onderwijs.	Het	
is	 waar	 dat	 de	 Kopklas	 een	 extra	 jaar	 betekent,	 maar	 door	 dit	 extra	 jaar	 hard	 werken	 krijgen	 de	
leerlingen	vaak	een	hoger	advies	dan	van	de	basisschool.	Bovendien	is	de	kans	ook	veel	groter	dat	ze	
na	de	middelbare	school	een	hogere	opleiding	kunnen	volgen.	Uit	cijfers	van	de	Kopklas	blijkt	ook	dat	
de	meeste	leerlingen	hun	mavo-,	havo-	of	vwo-diploma	halen.	

de	Open	Dag	en	informatiemiddag	

De	Open	Dag	voor	ouders,	kinderen	en	geïnteresseerden	is	op	zaterdag	14	januari	2023	van	10.00	
uur	tot	12.00	uur.	U	bent	van	harte	welkom!	

U	kunt	ook	altijd	contact	met	ons	opnemen	voor	het	maken	van	een	persoonlijke	afspraak.		
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Informatiebrief	leerlingen	

Hoi,	

Aan	het	eind	van	dit	jaar	ga	je	de	basisschool	verlaten.	Je	moet	samen	met	je	ouders	en	je	leerkracht	
gaan	 kiezen	 voor	 een	 andere	 school.	 Misschien	 heeft	 je	 meester	 of	 juf	 met	 je	 gepraat	 over	 de	
Kopklas.	We	willen	je	daar	graag	wat	meer	over	vertellen.	

voor	wie	

De	 Kopklas	 is	 bedoeld	 voor	 kinderen	 met	 een	 niet-Nederlandstalige	 achtergrond,	 met	 andere	
woorden	voor	kinderen	die	thuis	ook	nog	een	andere	taal	spreken.	Maar	lang	niet	alle	kinderen	die	
daaraan	 voldoen	 komen	 in	 aanmerking.	 Om	 in	 de	 Kopklas	 aangenomen	 te	 worden	moet	 je	 goed	
kunnen	en	willen	leren	en	heb	je	nog	geen	8	jaar	basisonderwijs	gevolgd.	Na	dit	jaar	moet	je	naar	de	
brugklas	mavo/vmbo-t	,	havo	of	vwo	kunnen	gaan.	Verder	mag	je	in	2023	niet	al	13	jaar	zijn.	

We	vragen	een	heel	goede	werkhouding.	Je	moet	je	huiswerk	altijd	maken	en	je	proefwerken	altijd	
goed	 leren.	Dat	betekent	dat	 je	hard	wil	werken	aan	 je	 toekomst,	want	een	 jaar	Kopklas	betekent	
een	jaar	extra	na	de	basisschool.		

waarom	

In	het	extra	 jaar	krijg	 je	heel	veel	Nederlandse	 taal.	Niet	de	gewone	Nederlandse	 spreektaal,	want	
daar	hebben	de	meesten	van	jullie	geen	moeite	mee,	maar	vooral	veel	school-	en	boekentaal.		

Dan	mag	het	best	zo	zijn	dat	je	nog	niet	alle	woorden,	uitdrukkingen	en	betekenissen	kent.	Of	dat	je	
moeite	hebt	met	begrijpend	lezen.	Maar	in	de	schoolboeken	van	de	brugklas	worden	wel	heel	veel	
van	 die	 moeilijke	 woorden	 en	 zinnen	 gebruikt.	 Als	 je	 die	 niet	 begrijpt	 gaat	 het	 fout	 of	 zijn	 je	
resultaten	 niet	 zo	 goed	 als	 ze	 zouden	 kunnen	 zijn.	 Daarom	 hebben	 we	 in	 de	 Kopklas	 heel	 veel	
Nederlandse	taal.	Een	ander	vak	waar	veel	aandacht	aan	wordt	besteed	is	studieles.	Tijdens	deze	les	
leer	 je	om	op	een	goede	manier	te	studeren	en	dat	 is	erg	handig.	Verder	hebben	we	in	de	Kopklas	
natuurlijk	 nog	 veel	 meer	 vakken,	 zoals	 rekenen,	 aardrijkskunde,	 geschiedenis,	 biologie,	 Engels,	
filosofie	en	gym.	Als	je	het	leuk	vindt	om	een	keertje	te	komen	kijken,	ben	je	van	harte	welkom.	Bel	
even	op	en	we	maken	een	afspraak.	

vragen	

Als	je	nog	vragen	hebt	of	je	wilt	nog	wat	meer	weten	over	de	Kopklas,	willen	wij	je	graag	helpen.	Je	
kan	dan	contact	opnemen	met	je	eigen	leerkracht	of	met	Marlies	Merkestein,	de	coördinator	van	de	
Kopklas.	Je	kunt	haar	bereiken	via	het	telefoonnummer	van	het	Vlietland	College	of	mobiel	op	06	–	
42599941.	Spreek	je	naam	in	en	ze	belt	zo	spoedig	mogelijk	terug.	
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Algemene	informatie	

huisvesting	

De	 Kopklas	 Leiden	 is	 geen	 basisonderwijs	 meer,	 maar	 een	 voorbereiding	 op	 het	 Voortgezet	
Onderwijs.	 Daarom	 is	 de	 Kopklas	 ook	 gehuisvest	 in	 een	 school	 voor	 voortgezet	 onderwijs,	 nl.	 het	
Vlietland	 College,	 een	 scholengemeenschap	 voor	 mavo,	 havo	 en	 atheneum.	 Deze	 school	 is	 goed	
bereikbaar	 en	 er	 stoppen	 bussen	 vlakbij	 de	 school.	 De	 Kopklasleerlingen	 doen	 ook	 mee	 met	
activiteiten	van	de	brugklas	van	het	Vlietland	College.		

Schooltijden	

De	 vakanties	 zijn	 hetzelfde	 als	 de	 vakanties	 van	 het	 Vlietland	 College.	 De	 schooltijden	 zijn	 verder	
hetzelfde	als	van	het	Vlietland	College,	dat	betekent:		maandag	t/m	vrijdag	:	van	08.45	uur	tot	12.25	
uur	en	van	12.55	uur	tot	14.35	uur.		De	ochtendpauze	is	van	10.25	uur	tot	10.45	uur.	Van	8.15	uur	tot	
8.45	uur	worden	leerlingen	die	het	nodig	hebben	extra	geholpen.						

kosten	

Bijna	al	het	materiaal	(zoals	boeken	en	schriften)	lenen	of	krijgen	de	kinderen	op	school.	Wat	ze	zelf	
moeten	aanschaffen	zijn	goede	pennen	en	potloden,	een	agenda,	een	multomap,	een	schooltas	en	
nog	enkele	kleine	spulletjes.	Wij	vragen	een	ouderbijdrage	van	€	30,	-	per	jaar.	Verder	is	gymkleding	
verplicht.		

huiswerk	

De	leerlingen	van	de	Kopklas	krijgen	vrij	veel	huiswerk,	ongeveer	1	à	2	uur	per	dag.	Wij	gaan	er	van	
uit	dat	de	kinderen	thuis	de	gelegenheid	en	de	rust	krijgen	om	hun	huiswerk	te	maken	en	hun	lessen	
voor	te	bereiden.	Soms	moet	het	huiswerk	op	een	laptop	of	computer	gemaakt	worden.	

ouders	

We	gaan	ervan	uit	dat	alle	ouders	achter	het	extra	jaar	Kopklas	staan.	We	verwachten	van	hen	
betrokkenheid	en	steun.	Wij	hechten	veel	belang	aan	een	goed	contact	met	de	ouders	van	onze	
leerlingen.	Aan	het	begin	van	het	schooljaar	is	een	ouderavond	waarin	wordt	verteld	hoe	wij	werken.	
Iedere	maand	krijgen	de	kinderen	een	cijferlijst	mee	die	de	ouders	moeten	ondertekenen.	Drie	keer	
in	het	schooljaar	wordt	er	een	rapport	gegeven.		In	maart	wordt	er	een	advies	voor	de	middelbare	
school	gegeven.		

vragen	

Als	u	nog	vragen	heeft	of	u	wil	nog	wat	meer	weten	over	de	Kopklas,	willen	wij	u	graag	helpen.	U	
kunt	 dan	 contact	 opnemen	met	Marlies	Merkestein,	 de	 coördinator	 van	 de	 Kopklas.	 U	 kunt	 haar	
bereiken	via	het	telefoonnummer	van	het	Vlietland	College	of	mobiel	op	06	–	42599941.	Spreek	uw	
naam	in	en	u	wordt	teruggebeld.	
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