Intake
Na de aanmelding maken we een afspraak met uw kind
voor een test en een intakegesprek. Wij doen deze test
om te kijken welk niveau de leerling heeft. De uitslag
van de test bepaalt in welke klas uw kind komt. U krijgt
daarvan schriftelijk bericht.

Contact
Wilt u uw kind aanmelden?
Bel dan om een afspraak te maken:
020-5979899
Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neemt u
dan contact op met de coördinator van de O- en
S- klassen, de heer Stavast: 020-5979887 /
a.stavast@mco.msa.nl
Meer informatie over onze school kunt
u vinden op onze website:
www.montessori-college-oost.nl
Ons bezoekadres is:
Montessori College Oost
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam

Polderweg 3
1093 KL Amsterdam
T: 020 597 98 99
F: 020 597 98 40
isk@mco.msa.nl
www.montessori-college-oost.nl

Montessori ISK
Amsterdam

Wat is de ISK?

ISK-traject

Aanmelden

De afkorting ISK staat voor internationale schakelklas.
Internationaal, omdat de leerlingen uit veel verschillende landen komen.
Schakelklas, omdat de leerlingen zo snel mogelijk doorgeschakeld worden naar een reguliere klas.

Het belangrijkste doel van de ISK is de leerlingen zo snel
mogelijk voldoende Nederlands te leren zodat zij met
succes naar een reguliere klas kunnen. Ons schakeltraject duurt in principe 3 jaar. In het eerste jaar krijgen de
leerlingen 18 uur Nt2 (Nederlands als tweede taal) lessen per week. Daarnaast worden ook de vakken Engels,
rekenen, sport, wereldoriëntatie en beeldende vorming
gegeven. Aan het eind van het eerste jaar gaat uw kind
naar een vervolgklas. Welke klas dat wordt, hangt af van
het niveau en de resultaten. Afhankelijk van het niveau
komen er dan op het lesrooster vakken als Spaans,
Frans, wiskunde, economie, Nask, etc. bij. Wij bieden onderwijs op maat aan, dit betekent dat als het heel goed
gaat met uw kind dat er dan sneller doorgeschakeld kan
worden.

Het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. U
kunt contact opnemen met de school om een afspraak
te maken met de administratie voor de aanmelding. De
administratie is bereikbaar via 020-5979899.

Op een ISK zitten leerlingen die nog geen of een beetje
Nederlands kunnen spreken. Op de Montessori ISK
Amsterdam nemen we leerlingen aan die tussen de 12
en 18 jaar oud zijn.
Wij zijn een Montessori school; dit betekent dat er veel
aandacht is voor de eigen ontwikkeling van iedere leerling. Elke leerling is anders en heeft zijn eigen talenten
en mogelijkheden. De Montessori ISK Amsterdam is
onderdeel van het Montessori College Oost. Sinds 1987
wordt hier (Nt2-) onderwijs gegeven aan nieuwkomers.

Voor wie is de ISK?
De ISK is voor alle leerlingen die:
• nog geen of maar een beetje Nederlands spreken, en
• tussen de 12 en 18 jaar oud zijn, en
• in Amsterdam of in de nabijgelegen gemeenten
wonen.
Ook leerlingen die
• kort op een Nederlandse basisschool hebben gezeten en van wie het Nederlands nog niet voldoende is,
kunnen bij ons in een schakelklas komen.

Doorstroommogelijkheden

De leerlingen moeten altijd zelf meekomen als ze worden aangemeld. U moet de volgende documenten van
uw kind meenemen:
•
•
•
•

een verblijfsvergunning (indien van toepassing),
een paspoort of identiteitskaart van de leerling,
1 pasfoto,
het burgerservicenummer.

U moet ook
• een paspoort of identiteitskaart van uzelf (beide
ouders/voogd) meenemen.

Op de Montessori ISK Amsterdam kan de leerling
doorschakelen naar alle niveaus binnen het voortgezet
onderwijs:
•
•
•
•

praktijkonderwijs
vmbo, basis/kader/mavo
havo
vwo

Het is ook mogelijk om na een aantal jaren in de ISK
verder te gaan op het ROC (beroepsonderwijs).

duidelijk met aandacht

Montessori ISK Amsterdam

