Eerste Opvang Anderstaligen Emmacollege.
EOA
De EOA is bedoeld voor leerlingen van 12 tot 18 jaar, die pas in Nederland zijn, of nog niet voldoende
Nederlands spreken om aan het reguliere onderwijs deel te nemen. Een leerling kan aangemeld
worden op het moment dat hij/zij daadwerkelijk 12 jaar is. Ook leerlingen die al een tijdje op de
basisschool gezeten hebben, maar nog niet voldoende Nederlands spreken, kunnen in deze afdeling
geplaatst worden.
De leerlingen zijn gemiddeld 1,5 – 2 jaar tot max. 3 jaar in de EOA.
De EOA maakt deel van uit van het Emmacollege te Heerlen.
Docenten
Een enthousiast team van betrokken en zeer ervaren docenten verzorgen de lessen.

Vakken
De leerlingen krijgen in ieder geval de volgende vakken. Mocht het i.v.m. een mogelijke
vervolgopleiding nodig zijn worden hier, vaak individueel, vakken aan toegevoegd.
Door de inhoud van de lessen en ook door allerlei extra activiteiten buiten de lessen wordt aandacht
besteed aan burgerschapsvorming.




Nederlands: het hoofdvak, dit wordt gemiddeld16 uur per week gegeven.
De methode Zebra is de basismethode voor het vak. Deze methode legt het accent op
praktische taalverwerving: de leerlingen werken aan alledaagse en schoolse taken. Er wordt
veel gebruik gemaakt van beeldmateriaal en verschillende werkvormen. Leerlingen krijgen
gedifferentieerd les op een eigen taalniveau. Naast Zebra worden verschillende andere
methodes gebruikt om zoveel mogelijk te kunnen differentiëren.
Wiskunde: De leerlingen krijgen rekenles en wiskunde.



Engels.



Biologie.



Mens en maatschappij.



Tekenen en/of handvaardigheid.



Sport en beweging.

Klassen
De EOA van het Emmacollege kent de volgende soorten klassen.




Instroomgroepen.
middenbouwgroepen, waarin de leerlingen voorbereid worden op vervolg in de ISKuitstroomgroepen.
uitstroomgroepen met leerlingen die voorbereid worden op het regulier vmbo, havo/vwo of
mbo.

Om de leerlingen in de juiste klas te plaatsen, worden zij als onderdeel van de intakeprocedure
getest op school.
Zeer frequent hebben we een leerling-overleg om het wel en wee van de leerlingen te bespreken en
hen, eventueel, in een andere groep te plaatsen of extra begeleiding in te zetten.
Doorstroom
De leerling kan doorschakelen naar alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs:






praktijkonderwijs
VMBO, basis/kader/mavo
HAVO
VWO
TTO

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

Er is veel individuele zorg voor de leerlingen.
De mentor is de eerst aangewezen persoon om de leerling te helpen. De mentor heeft ook veelvuldig
contact met de ouders/verzorgers en gaat indien nodig op huisbezoek.
Daarnaast biedt de leerlingbegeleider extra zorg.
Leerlingbegeleiding heeft de mogelijkheid op school maatschappelijk werk voor leerlingen met
problemen op het sociale vlak in te schakelen.
We proberen onze leerlingen zoveel mogelijk geborgenheid en veiligheid te bieden.

Excursies en activiteiten
Naast de gewone lessen doen de leerlingen mee aan allerlei activiteiten zoals VEVO, Kerstmis,
Carnaval en organiseert de school excursies naar bv. Maastricht, de Efteling en de Brunssumerheide.
Ook organiseert de EOA een culturele middag waarbij iedere leerling iets kan laten zien uit zijn of
haar cultuur.

Samen met maatschappelijke organisaties, zoals de Orde van de Prince, worden culturele uitstapjes
georganiseerd.
Locatie
De Weggebekker 1, 6413 NR te Heerlen of
Passartweg 150, 6413 NZ te Heerlen.
Als de leerlingen met de fiets komen, kunnen zij die veilig stallen in de fietsenstalling.
De bus stopt voor de deur: lijn 26.
Lestijden
(1e uur 08.15-09.05 uur) dit uur wordt meestal niet gebruikt.
2e uur 09.05-09.55 uur
3e uur 09.55-10.45 uur
Pauze 10.45-11.00 uur
4e uur 11.00-11.50 uur
5e uur 11.50-12.40 uur
Pauze 12.40-13.10 uur
6e uur 13.10-14.00 uur
7e uur 14.00-14.50 uur
8e uur 14.50-15.40 uur

Meer informatie of aanmelden?
Als u meer informatie wilt, of u wilt uw kind aanmelden bij de EOA Emmacollege dan kunt u contact
opnemen met:
Mevr. N. Meyer, n.meyer@emma-lvo.nl
Dhr. R. Paffen, r.paffen@emma-lvo.nl
Telefonisch: 045 5224040.
Dagelijkse leiding: dhr. R. Stroucken, r.stroucken@emma-lvo.nl

