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Informatie over moedertaal – onderwijs (HSU) 
 
Geachte ouders, 
 
met deze brief ontvangt uw informatie over de HSU vanaf het schooljaar 2023/24 
 

Moedertaal - onderwijs (HSU) 
      schooljaar 2023/2024                             klas 1 tot 10 
 
Informatie 
                               op volgende gebieden iets ervaren: 

� van geletterdheid naar boekenbeoordeling 
� 3 tot 5 uren per week 
� aanvullend aanbod op de reguliere lessen 
 
 

� thuis hier en daar 
� iedere dag en ieder jaar 
� leren-werken-vrije tijd 
� door de tijden 
� een wereld voor iedereen 
� cultuur en traditie 

 

Waarom de moedertaal leren? 
 

Door het moedertaal onderwijs  … 

� … andere talen begrijpen 
� … zijn eigen moedertaal in woord en schrift 
beheersen 
� … het aanleren van interculturele vaardigheden 

 
� … meertalig leren mogelijk maken 
� … hun eigen identiteit versterken 
� … voordelen bij de sollicitatie hebben 
 

 

 
Ons aanbod 
 

� voor alle leerlingen 
� die voldoen aan de eisen van de taal 
    (ongeacht hun nationaliteit) 
� wordt de deelname met een cijfer op het certificaat 
gecertificeerd 

� Wij 
 

� bevorderen meertaligheid 
� bereiden op de taaltest voor 
� gaan op de verschillende niveaus van de leerlingen 

in 
 

 
Registratieprocedure 
Voor de eerste deelname van uw kind of als uw kind de 5de klas bezoekt in het schooljaar 
2023/24, moet de inschrijving voor het schooljaar 2023/24 voor 15 maart 2023 op de reguliere 
school van uw kind gemaakt worden. 
Gebruik hiervoor het aanmeldformulier. De cursusnummers vind je in de roosters. 
 
 
 
 



Na registratie ontvang je geen registratiebevestiging. Indien uw kind verhinderd is, krijgt u 
hiervan bericht. 
Ik wil je erop wijzen dat late inschrijvingen niet in aanmerking kunnen worden genomen! 
 
Wijziging: In de wijk Kleef is de jaarlijkse inschrijving voor de HSU niet meer nodig. 
Uw kind blijft ingeschreven totdat u opzegt. Op onderstaande website vindt u een 
uitschrijfformulier. 
 
Begin van de les 
De HSU voor het schooljaar 2023/2024 begint in de week van maandag 14/08/2023 tot en met 
vrijdag 18/08/2023. 
Zorg ervoor dat uw kind ongevraagd op tijd op de locatie van de ingeschreven cursus 
voor de eerste les van de HSU arriveert. 
Aan het begin van de les ontvang je nadere informatie van de verantwoordelijke HSU-docent. 
De docent geeft je graag advies als je vragen of problemen hebt. 
De deelname van uw kind is verplicht tot het einde van het schooljaar en is onderworpen aan 
de algemene leerplicht. 
 
Heeft u nog vragen? 
Als u vragen heeft over het aanmelden van uw kind voor HSU, neem dan contact op met de 
reguliere school van uw kind. 
 
Er is ook de mogelijkheid om een gesprek te hebben met de HSU-leerkrachten voordat u uw 
kind inschrijft.Neem dan per e-mail contact op met de verantwoordelijke HSU-docent. 
 

 
Contactgegevens van de HSU-leraren 
 
 

taal Naam van de leerkracht contactgegevens 

Arabisch Herr Abouannajate abdeljalil.abouannajate@gmail.com 

 Herr Chamlal chamlal1978@hotmail.de 

Griechisch Frau Pentseretzidou elisabeth.pentseretzidou@schule.duesseldorf.de 
Kurdisch (Kurmanci) Herr Demirtas yuceldemirtasde@gmail.com 

Niederländisch Frau Heisig andrea.heisig@antonius-hau.nrw.schule 
Polnisch Frau Tompalski justyna-tompalski@t-online.de 

Frau Wójcik anna.wojcik81@poczta.fm 

Russisch Frau Imgrunt f.imgrunt@web.de 

Frau Zech zech.n@web.de 

Türkisch Frau Cevik tubacevik17@gmail.com 
 

Meer informatie vindt u ook op www.kreis-kleve.de/hsu. 
 
Ik wens je veel succes voor het komende schooljaar. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
Czymay 
Schulrat  
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