Werkgroep 8: Internationale taalklas (ITK) en Internationale Schakelklas (ISK)
De uitvoering van de regionale schakelvoorziening Internationale taalklas (ITK) primair onderwijs is namens alle schoolbesturen po en RBOgemeenten ondergebracht bij de Stichting St. Bavo, maar is een “bovenbestuurlijke” en “bovenlokale” voorziening. De stuurgroep
schakelklassen/ITK po is regionaal samengesteld met vertegenwoordiging van schoolbesturen po en een vertegenwoordiging van gemeenten.
In het RBO wordt verantwoording afgelegd over het functioneren en de resultaten van de Internationale taalklas primair onderwijs.
Uitvoering: stuurgroep schakelklassen/ITK PO
Samenstelling werkgroep:
Ben Cüsters (Salomo) en ?? (Sint BAVO, bevoegd gezag ITK) (trekkers), Marten Elkerbout (Spaarnesant), Marieke Postma (directeur ITK),
Irene Out (gemeente Haarlem), Edith Rikveld (gemeente Velsen) en Peter Swets (gemeente Zandvoort)
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Stand van zaken ITK per 23 november 2016:
De ITK is in het voorbije schooljaar verder gegroeid. Deels autonome groei, maar vooral ook als gevolg van de verwachte instroom van
asielzoekers/vluchtelingen. Op het personele vlak is alles op alles gezet om op tijd klaar te staan voor de verwachte golf.
Enkele cijfers:
Leerlingen: 1 oktober 2015: 140 leerlingen. 1 oktober 2016: 185 leerlingen (nu 15 groepen).
Personeel : 28,5 fte in juli 2016
De exploitatie 2015-2016 vraagt de nodige aandacht. Met de gemeente Haarlem, COA e.a. wordt nog gesproken over het afdekken van de
loonkosten van personeel dat is aangesteld om de verwachte extra instroom het hoofd te kunnen bieden. Zodra er meer zicht is op een en
ander wordt een definitieve schooljaarrekening opgesteld.
Welke ontwikkelingen zijn van belang:
- De ITK is afgelopen jaar verhuisd naar het schoolgebouw van de voormalige BS Parkrijk in Haarlem-Oost. Het gebouw is daartoe aangepast, opgeknapt en
uitgebreid.
- Het leerlingenvervoer (de vergoeding van de kosten daarvan) is een aandachtspunt, specifiek voor leerlingen die langer dan een jaar in de ITK blijven. Er
wordt overlegd met de gemeenten en gewerkt aan een procedure om onder voorwaarden leerlingen die tot deze groep behoren toch voor vervoer in
aanmerking te laten komen.
- Het onderwijs aan 4- en 5-jarigen vindt tot nu toe binnen de reguliere basisscholen plaats (tenzij deze een arrangement inkopen bij de ITK). Er zijn diverse
signalen dat het scholen moeite kost de groter wordende groep kleuters goed te bedienen. De vraag is of de ITK ook voor deze categorie een uitvoerende
rol moet gaan vervullen. Zover is het echter nog niet (waarbij voorgesteld wordt om een uitzondering te maken voor kleuters uit gezinnen die in
wachtkamer/wisselwoningen verblijven en dus snel naar elders verhuizen). De ITK/stuurgroep wil dit onderwerp d.m.v. inventarisatie beter in beeld
brengen en op basis daarvan voorstellen voor de toekomst opstellen.
- De bekostiging vanuit het Rijk verandert (niet de bedragen, wel de betaalritmes en momenten; voor ll<1 jaar in NL van 3 naar 4 betaalmomenten, de
bekostiging voor 2e jaars moet nog worden uitgewerkt). De stuurgroep wil de medebekostiging van de ITK vanuit de gemeenten aanpassen aan de
nieuwe systematiek en komt daartoe met een voorstel.
- De ITK is steeds meer een niet meer weg te denken voorziening geworden, met een behoorlijke omvang maar ook met niet onaanzienlijke financiële
risico’s. Het bevoegd gezag berust bij de Stichting Sint Bavo. In de stuurgroep is onderwerp van gesprek hoe de risico’s die de voorziening met zich mee
brengt op een goede manier gedeeld kunnen worden door Sint Bavo en de andere partijen (schoolbesturen/gemeenten) die belang hebben bij de ITK.
Gedacht wordt aan het opstellen van een concept-convenant.
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