
communiceren. We leren Nederlands en helpen elkaar 
altijd. Er is ruimte voor iedereen. Vrienden maken, een 
sportclub regelen leer je ook.”

Wat was wennen?
Shannon: “In Zuid-Afrika werd ik altijd door onze 
moeder naar school gebracht.” “In Indonesië ook!”,  
roept Mikaila. “Hier fiets je zelf naar school!”  
Alexis: “Heb ik mijn fietssleuteltje? Eerst vielen we van 
onze fiets, haha!, maar dat gaat nu al veel beter.” 

Wat maakt ISK bijzonder?
Leonie: “Deze kinderen hebben een heftige verandering 
meegemaakt. Ze kunnen zichzelf redden in een 
onbekende situatie. Dat maakt ze sterk.”
Mikaila: “In Indonesië gaan ouders overal mee naartoe. 
In Nederland krijg je vrijheid en eigen verantwoordelijk-
heid. Het is erg leuk dat ik met vrienden kan rondhangen 
en overal heen kan.”
De kracht van de ISK is dat je naast het leren van de 
Nederlandse taal ook jezelf en andere wereldburgers 
leert kennen. Je leert hier van en met elkaar en werken 
zo aan een mooi toekomst voor onze leerlingen. 

Het Edith Stein College in Den Haag heeft acht 
Internationale Schakel Klassen (ISK), waar kinderen 
vanuit de hele wereld komen om Nederlands te leren 
als voorbereiding op het reguliere onderwijs. Als je de 
taal goed beheerst, stroom je door naar de brugklas. 
Belangrijk is een sterke motivatie, want in korte tijd 
bouw je een bestaan op in Nederland.
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“Doordat kinderen uit de hele wereld 
samenkomen in de ISK, leren onze 
leerlingen niet alleen Nederlands en 
omgaan met verschillende culturen, 
maar kunnen ze ook onderzoeken wat 
hen juist gemeenschappelijk bindt.  
In de ISK accepteert iedereen elkaar, 
dat is heel bijzonder!” 

Op het Edith Stein College spreek ik Leonie Brakstra 
(mentor ISK) en ISK-leerlingen Alexis (13), Shannon (13) 
en Mikaila (12). De tweeling komt uit Zuid-Afrika en 
Mikaila komt uit Indonesië. Voor Leonie is het niet 
vreemd om met kinderen te werken die uit het buiten-
land komen. Ze heeft in verschillende landen gewoond 
en gewerkt en is nu vanwege corona teruggekeerd uit 
New Delhi en geeft les aan de nieuwkomers. 

Hoe vind je de ISK?
“Ik vind het leuk om Nederlands te leren! School is  
maar saai, maar ISK niet door alle verschillende 
mensen. De docenten stellen je op je gemak, zodat je 
ook echt durft te praten”, zegt Alexis. “Mijn vrienden  
en mijn mentor vind ik leuk!”, aldus Mikaila.
Leonie: “Leerlingen leren Nederlands én omgaan met 
verschillende culturen. Omdat je allemaal ergens anders 
vandaan komt, kijk je naar het gemeenschappelijke doel.”

Welke vakken krijg je?
“Je krijgt Engels op je eigen niveau”, vertelt Shannon. 
“Wiskunde, wereldoriëntatie, gym en drama.”

Hoe gaan culturen samen?
Leonie: “We zijn geïnteresseerd in elkaars achtergrond. 
Welk geloof heb jij? Welke feestdagen vier jij? Maar in 
de klas heb je je eigen (klassen)cultuur. Soms is het fijn 
om even je eigen taal te spreken, maar meestal praat  
je met iedereen. Je werkt met elkaar samen.”

Wat kun je leren?
Alexis: “Hoe een Nederlandse school werkt, hoe mensen 

De universele les van de ISK

Wat kunnen wij leren van elkaar?
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