
Waarom  
de NISBO groep 

op de Springbok ? 
 

 

 

 

Voor alle scholen die nieuwkomers 

opvangen, 

De Springbok 

laat u kennis maken met:  

De NISBO groep 

Een groep voor neveninstromers die 

moeilijk tot zeer moeilijk lijken te 

kunnen leren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 De meest geschikte plek voor 

leerlingen die nieuw in 

Nederland zijn gekomen en 

moeilijk tot zeer moeilijk lijken 

te leren.  

 De Springbok heeft al jaren 

ervaring met het onderwijs aan 

moeilijk lerende leerlingen die 

Nederlands als tweede taal 

hebben. 

 De Springbok is officieel NT2 

proof. 

 De leerkrachten van de 

NISBO groepen hebben 

ervaring in het speciaal 

onderwijs. 

 De Springbok ligt centraal in 

Den Haag. 

 Leerling vervoer of 

tegemoetkoming in vervoer 

mogelijk indien de leerling 

daarvoor in aanmerking komt. 

 Elke dag van half negen tot 

drie uur, ook op woensdag, met 

een continurooster. 

 
De NISBO groep is dé kans voor alle 

neveninstromers die om welke reden dan 
ook moeilijk tot leren komen. 

OBS de Springbok 
Locatie Pretoriusstraat: 

Pretoriusstraat 123 
2571VD Den Haag 

Telefoon: 070-3458605 
 

obs@despringbok.nl 
 

mailto:obs@despringbok.nl


 

WAT IS DE NISBO GROEP 
PRECIES? 

De Springbok heeft een groep voor 

kinderen die korter dan twee jaar in 

Nederland zijn en waarbij lijkt dat de 

kinderen niet kunnen meekomen met het 

reguliere programma van nieuwkomers. 

 

De expertise van de verwijzende school 

is hierbij het uitgangspunt. De 

leerkracht kan een inschatting maken 

dat de leerling na de opvangperiode 

waarschijnlijk niet in staat zal zijn het 

onderwijs in een reguliere groep van het 

basisonderwijs te volgen. Dit kan zijn 

omdat de capaciteiten van de leerling 

het leren van de leerling in de weg staat 

of doordat de leerling (school) 

ervaringen heeft opgedaan waardoor het 

leren niet op gang komt. 

 

In de NISBO groep wordt na plaatsing 

de leerling in de eerste weken 

geobserveerd en getoetst. Hierdoor kan 

de startsituatie worden bepaald. Er volgt 

een passende, individuele, leerlijn. Het 

doel is om de leerlingen door het opdoen 

van positieve ervaringen weer tot 

ontwikkeling te krijgen. 

 

De leerling kan twee jaar in de NISBO 

groep blijven. Daarna zijn er 

verschillende mogelijkheden die jaarlijks 

worden besproken, zoals: de leerling 

blijft nog een jaar in de groep, de 

leerling stroomt uit naar een reguliere 

groep, het S(b)O of het V(S)O. 

 

 
 
 “De kinderen komen met hun eigen bagage 
en mogen zijn wie ze zijn. Daardoor komen 
ze wel weer tot leren. Natuurlijk wel op hun 
eigen manier.” 

-Anja Douw, groepsleerkracht 

  
 “De groep is in alle opzichten een aanwinst 
voor de school.” 

-Rebecka Buter, directeur 

“In de NISBO kunnen kinderen die net uit 
het buitenland komen op een veilige 
manier wennen aan de Nederlandse taal 
en het Nederlandse onderwijs”.  

-Angela de Konink, adviseur SPPOH 

PLAATSINGSPROCEDURE 

De stappen die de verwijzende school 
moet ondernemen: 

 Met de ouders van de betreffende 

leerling wordt door de verwijzende 

school besproken dat de leerling 

eventueel in aanmerking komt voor 

de NISBO groep;  

 De verwijzende school neemt 

contact op met de intern 

begeleider van de Springbok; er 

kan een observatie nodig zijn op de 

verwijzende school bij twijfel over 

plaatsing;  

 In een multi disciplinair overleg 

wordt besloten of de leerling 

daadwerkelijk plaatsbaar is; 

 Een kennismakingsgesprek of - 

bezoek regelen; 

 Inschrijving.  

 

 

 

of voor het afgeven van uw cv kunt u 
terecht op onze website op 

www.uitgeverijmoens.nl 

 
Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij: Rebecka Buter, directeur obs de 
Springbok, r.buter@despringbok.nl  

of bij de eigen adviseur SPPOH. 


