
Vragen en antwoorden over de komst van een Internationale Schakelklas in Nazareth 

Op 31 maart vond er voor de omwonenden van Basisschool ’t Spoor in Nazareth een 

inloopbijeenkomst plaats over de komst van de Internationale Schakelklas (ISK) in deze school. 

Hierover is op 19 maart een brief bezorgd bij de omwonenden. ( Zie: http://limmel.maestricht.nl/wp-

content/uploads/2015/03/2015-03-18-Brief-ontwikkeling-onderwijs-en-psz-Limmel-Nazareth-en-

uitnodiging-inloopbijeenkomst.pdf Uit deze bijeenkomst is gebleken, dat er een aantal vragen is over 

de ISK. Via dit artikel willen we u daarom meer informatie hierover geven. 

Wat is de Internationale Schakelklas? 

De Internationale Schakelklas is een onderdeel van het voortgezet onderwijs. Deze is in de jaren 80 

ingevoerd in Nederland. Hier leren kinderen vanaf 12 jaar, die uit een andere cultuur komen, de 

Nederlandse taal en worden ze zo “geschakeld” naar ofwel voorbereid op het reguliere onderwijs. In 

Maastricht is de ISK een onderdeel van het VMBO van het Sint Maartenscollege. 

 

Waarom komt de middelbare school naar Nazareth? 

Momenteel is de ISK van Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) in Maastricht gevestigd in 

schoolgebouwen aan de Bemelerweg en de Bergmansweg.  Aangezien het aantal ISK leerlingen fors 

is toegenomen en alle kinderen die in Nederland verblijven recht op onderwijs hebben, is er 

behoefte aan een groter gebouw. De nood is zeer hoog, waardoor er snel een oplossing moet 

komen; momenteel kunnen ruim 20 kinderen niet naar school wegens ruimtegebrek.  

 

Vooruitlopend op het nieuwbouwproject voor een Integraal Kindcentrum op de Hoolhoeslocatie 

zullen de kinderen van basisschool ’t Spoor en de peuterspeelzalen van Limmel en Nazareth eerder 

worden samengevoegd op de locatie van basisschool ’t Spoor in Limmel. Naar verwachting zitten de 

kinderen vanaf de meivakantie in één gebouw op de Askalonstraat 65 in Limmel.  

 

Het vrijkomende schoolgebouw van basisschool ’t Spoor in Nazareth biedt een perfecte oplossing om 

alle kinderen van de Internationale Schakelklas op een locatie onder te brengen.  

 

Waarom kunnen deze kinderen niet meteen instromen in regulier onderwijs? 

Voor de kinderen uit andere culturen is het in eerste instantie van belang de Nederlandse taal te 

leren om ze voor te bereiden op regulier onderwijs. Als deze kinderen in de reguliere 

onderwijsgroepen zouden zitten, dan zouden ze veel aandacht opeisen van de leerkrachten. Dit zou 

ten koste van het onderwijs aan de andere leerlingen gaan. Hierin biedt de ISK dus een oplossing. 

 

Wie komen er naar deze ISK? 

Het gaat om kinderen uit andere culturen, die onder meer via Vluchtelingenwerk, Xonar en de 

asielzoekerscentra in Maastricht en Gulpen-Wittem instromen. Zij  zijn afkomstig uit diverse landen, 

wat kan variëren van Afghanistan, Eritrea, Spanje, USA, Syrië, Hongarije  tot de Nederlandse Antillen. 

In totaal gaat het om ongeveer 35 verschillende nationaliteiten. 

 

Omdat hierover vragen zijn gesteld, willen we u laten weten dat alle mensen die een 

asielzoekerscentrum instromen, dus ook de kinderen, bij binnenkomst worden gescreend op ziektes 

als tbc.   

 

Hoeveel leerlingen en van welke leeftijd gaan naar de ISK? 

Het gaat in totaal om ca. 180 à 200 kinderen in de leeftijd van 12/13 – 18 jaar.  

 



Hoeveel groepen betreft het?  

Het betreft 12 groepen leerlingen. 

 

Wat zijn de schooltijden van de leerlingen?  

De schooltijden van de leerlingen zijn gelijk aan die van de onderbouwleerlingen van het VMBO: van 

08.15 uur tot 14.20 uur. 

 

Hoe komen de leerlingen naar school? 

De kinderen komen op eigen gelegenheid naar school, per fiets (naar verwachting 60%) of met het 

openbaar vervoer. De leerlingen van de AZC ’s worden met een eigen bus gebracht en gehaald.  

 

Mogen deze leerlingen tijdens hun pauze van het terrein afgaan?  

De leerlingen mogen niet van het terrein af tijdens de pauze. 

 

Wat zijn de ervaringen op de huidige en eerdere locaties? 

De ervaringen op andere locaties zijn goed; er zijn geen klachten uit de omgeving. 

 

Komt er een aanspreekpunt op school, met wie mensen uit de buurt eventuele bespreekpunten of 

klachten kunnen doornemen?  

Dagelijkse aanspreekpunten zijn de heer Pletsers en de heer Schütt. 

 

 


