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Woord vooraf 
 

Dit nieuwe meerjarenplan omvat de plannen voor de komende vier schooljaren. Het schoolplan 2017-2021 is 

een vervolg op het schoolplan 2013-2017.  

 

Het NTC-onderwijs kent vele uitdagingen, welke wij zoveel mogelijk hebben geprobeerd om te zetten in 

uitdagingen en kansen voor ons onderwijs. Ons inziens zijn wij er in geslaagd om een goede meerjarenplanning 

op te zetten, verdeeld in overzichtelijke stappen.  

 

Het schoolplan is in eerste instantie een intern document. Naar aanleiding van deze planning zullen de 

komende tijd de jaarplannen gemaakt en geëvalueerd worden. Het eerste jaarplan zal die zijn van schooljaar 

2017-2018. Normaliter is de Taaltoekel in 2019 weer aan de beurt voor een inspectie en zal de 

onderwijsinspectie dit document als leidraad nemen bij de toetsing van onze organisatie. De stichting NOB 

neemt dit document door ter voorbereiding van hun bezoek aan onze school. De stichting NOB plant eens in 

de ongeveer vijf jaar op bezoek te komen, hun laatste bezoek was in januari 2014.  

 

Dit schoolplan is tot stand gekomen in goede samenwerking met het bestuur, de directeur, het team, de 

ouders en onze leerlingen. 

 

Addis Abeba, juni 2017 
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1. De functie van het schoolplan 

1.1 Doelen en functies van het schoolplan 

Bij het opstellen van dit schoolplan hebben wij opnieuw nagedacht over onze missie en visie en de hieruit 

voortvloeiende doelstellingen en prioriteiten. Alle partijen van de school zijn hierbij betrokken: het bestuur, de 

directeur, het team, de ouders en onze leerlingen.  

 

Wij streven met dit schoolplan naar het behoud en een continue verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs en de stabiliteit van de vereniging. Het schoolplan geeft houvast bij initiatieven in onze school. Wij 

leggen in dit schoolplan het beleid vast inzake onderwijs, kwaliteitszorg, personeel en financiën voor de 

periode 2017-2021.  

 

Dit schoolplan is verder ook bedoeld als verantwoording aan de Stichting NOB (Nederlands Onderwijs in het 

Buitenland) en de Nederlandse onderwijsinspectie. 

1.2 Totstandkoming, status, gerelateerde documenten en bronnen 

In februari 2017 zijn er een ouder- en een leerling-enquête uitgezet, de resultaten hiervan zijn meegenomen in 

dit schoolplan. Het bestuur en het team zijn gevraagd input te leveren voor dit vierjarenplan. Op grond van 

deze informatie is een eerste draft geschreven, die besproken is met het team en het bestuur. Vervolgens is 

een tweede versie geschreven en besproken met team en bestuur, wat uiteindelijk tot deze definitieve versie 

heeft geleid. 

Ook de evaluaties uit de jaarplannen van de afgelopen jaren zijn meegenomen bij het invullen van de 

toekomstplanning voor de school, alsook de schoolgids 2016-2017, het huishoudelijk reglement, de 

toetskalender 2016-2017, het bestuursreglement, het directiereglement, de teamjaartakenlijst, de ABC-

schoolmap en de ABC-bestuursmap. 

Naast de schrijfwijzer schoolplan en het werkdocument ‘aan de slag met uw schoolplan’ hebben wij gebruik 

gemaakt van de diverse informatiedocumenten op de website van de NOB.  

 

In de teambestuursvergadering van 15 april 2017 is de definitieve versie voorgelegd aan en besproken met het 

bestuur en het team, waarna het document is afgerond en toegevoegd aan de subsidiesite van ‘mijn school’ 

van de stichting NOB.  
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2. Context, missie en visie: de bestaansreden van de school 

2.1 Schoolorganigram 

 

 

2.2 Missie 

De Taaltoekel voorziet in de behoefte aan Nederlandstalig onderwijs in Ethiopië voor Richting 1 en 2 kinderen 

van 18 maanden tot en met 18 jaar.  

2.3 Visie 

De Taaltoekel streeft ernaar kwalitatief hoogstaand onderwijs aan te bieden voor Nederlandstalige Richting 1 

en 2 kinderen van 18 maanden tot en met 18 jaar woonachtig in Ethiopië, zodat deze kinderen gemakkelijk 

aansluiting kunnen vinden bij een eventuele terugkeer in het reguliere onderwijs in Nederland en België.  

2.4 Achtergronden/Uitgangspunten 

In de afgelopen vier jaar is het leerlingenaantal van het basisonderwijs van de Taaltoekel gaandeweg 

toegenomen van 37 leerlingen, uitgaande van eind schooljaar 2012-2013 naar 47 kinderen eind schooljaar 

2016-2017. Het aantal fluctueert sterk, eind schooljaar 2015-2016 zijn er 24 kinderen vertrokken.  

Vanaf september 2010 biedt de Taaltoekel ook Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor het voortgezet 

onderwijs. Schooljaar 2013-2014 waren er 12 leerlingen in het VO, eind schooljaar 2016-2017 telde het VO 4 

leerlingen. De Taaltoekel verzorgt  al enkele jaren peuteronderwijs, waardoor wij een mooie leerlijn bieden 

voor Nederlands taal- en cultuuronderwijs van 18 maanden tot en met 18 jaar. In schooljaar 2014-2015 had de 

peutergroep 24 peuters. In 2016-2017 slechts 7 peuters; we hebben toch besloten om ons aanbod compleet te 

houden en de peutergroep door te laten gaan, omdat stoppen en een jaar later opnieuw opstarten lastig is. 

Bovendien hebben we in groep 1 en 2 veel kinderen, dankzij de grote peutergroep in 2015.   

 

Zoals geldt voor de meeste NTC-scholen is de Taaltoekel afhankelijk van het aantal kinderen dat zich aanbiedt. 

Daarnaast is een grote onzekerheidsfactor de aanwezigheid van ten minste één gekwalificeerde PABO-

leerkracht en andere leerkrachten. De afgelopen jaren heeft het bestuur geprobeerd om de continuïteit en de 

toekomst van de Taaltoekel zo goed mogelijk te stabiliseren en consolideren. Tijdens de loop van het 

schoolplan 2013-2017 heeft de Taaltoekel 3 directeuren gehad, van 5 bestuursleden afscheid genomen en 5 

bestuursleden verwelkomd. Het blijft een uitdaging om bestuursleden te vinden die zich voor langere tijd 

willen en kunnen inzetten voor de Taaltoekel. De voornaamste reden voor vertrek is niet , zoals voorheen de 

tijdsinvestering, maar vertrek uit Addis. Verschillende besturen hebben getracht om het werk zo goed mogelijk 

te verdelen, in het huidige bestuur lukt dat goed. Procedures en afspraken zijn vastgelegd in de ABC-

bestuursmap. In het schooljaar 2013-2014 is  een betaalde part-time financieel/administratief medewerker 

aangenomen, wat naar tevredenheid werkt. 

 

De Taaltoekel mag gebruik maken van het mooie schoolgebouw en de grote schooltuin op het terrein van de 

Nederlandse ambassade. Afspraken rondom het gebruik van het schoolterrein zijn vastgelegd in een 

gebruikersovereenkomst De school mag gebruik maken van de koeriersdienst van de ambassade voor 

lesmateriaal. Elk jaar wordt het veiligheidsprotocol nagelezen door een medewerker van de Nederlandse 

ambassade en aangepast aan de laatste veiligheids- en ambassadegegevens. 

 

 

Schoolbestuur 

------------------

Directeur & 

Team 

Klachtenco

Vertrouwen

Algemene 

Kascontrole
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2.5 Doelstellingen 

Uit de SWOT-analyse van 2013 is gebleken dat de Taaltoekel vrij kwetsbaar is (aantal kinderen, bestuursleden, 

docenten) en dat geldt vandaag de dag nog steeds. De continuïteit hangt af van een aantal belangrijke 

factoren, waar de school niet altijd grip op heeft. Toch hopen wij de instabiliteit voor de komende jaren te 

beperken door de uitwerking van een aantal doelstellingen. 

 

Doelstelling 1: continuïteitsverbetering 

In de komende vier jaar willen wij concrete maatregelen nemen die zorgen voor minder kwetsbaarheid wat 

betreft de continuïteit van het leerlingenaantal , directie, leerkrachten en bestuur, met name de aanwezigheid 

van een PABO-leerkracht/directeur. 

 

� Adverteren voor PABO docenten in Nederland en Addis 

� Functieomschrijving van de directeur aanpassen 

� Aanvullende financieringsbronnen aanboren ter vervanging van de weggevallen subsidie  en ter 

vermindering kwetsbaarheid  (fluctuatie leerlingenaantal).  

� Criteria opstellen voor werving nieuwe bestuursleden, met als doel meer continuïteit van bestuur. 

� Beleid kostenbeheersing (overhead, diversificatie, groepsgrootte) 

� Promotie inburgeringscursus (bekendheid vergroten) 

� Goede contacten met Franse Lycée ( Belgische kinderen) en andere internationale scholen. 

� Goede contacten Nederlandse en Belgische ambassade  

 

 

Doelstelling 2: consolidering onderwijs 

� Goed HR- beleid (passend beloningssysteem) 

� Criteria opstellen voor inzet assistenten 

� Stimuleren van veel lezen door ouderinformatie en leespromotie 

� Verbetering inzet ICT in het onderwijs (digiborden, computers) 

� Coaching van de leerkrachten (observaties door derden van buiten) 

 

 

 

Doelstelling 3: organisatorische professionalisering van de Taaltoekel 

 

� Het vergemakkelijken en beter overdraagbaar maken van systemen.  

� Optimaliseren leerlingvolgsysteem ( kwaliteitsmonitor: kwaliteit onderwijs zichtbaar maken voor derden) 

 

De uitwerking van de doelstellingen in activiteiten gekoppeld aan een tijdsplanning is opgenomen in de tabel in 

hoofdstuk 6. 
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2.6 Sterkte en zwakte analyse van onze school 

 

In februari 2017 zijn een ouder- en een leerling-enquête afgenomen. 

Daarnaast is er ook in team- en bestuursvergaderingen gereflecteerd, zijn schoolresultaten bekend en is er 

feedback van de ouders en leerlingen  (enquêtes).  

Samengevat zijn de sterke en zwakke kanten en de kansen en bedreigingen voor de Taaltoekel als volgt: 

 

Wat betreft het onderwijs: 

De resultaten van het onderwijs zijn in het algemeen goed of voldoende. Gemotiveerde leerkrachten houden 

deze nauwlettend en steeds meer systematisch in de gaten. Kinderen komen met plezier naar school, de 

afwezigheid is gering. Materialen, faciliteiten en aanbod van activiteiten zijn gevarieerd en van goede kwaliteit. 

Voor de leerkrachten is jaarlijkse bijscholing mogelijk. Het relatief grote team kon ziekte en afwezigheid goed 

opvangen de afgelopen jaren.  Schooljaar 2017-2018 zullen we ingaan met een kleiner team  (4 i.p.v. 6 

leerkrachten en 1 assistent). Het voordeel van een kleiner team is dat de leerkrachten vaker op school zijn, een 

hogere onkostenvergoeding ontvangen en daardoor misschien meer binding met de school zullen hebben en 

langer blijven. We zullen  ervaren of dit problemen gaat opleveren voor de opvang van ziekte en afwezigheid. 

Wij verwachten geen problemen. Omdat voor Richting 3 kinderen een andere onderwijsaanpak geldt en deze 

kennis niet aanwezig is op onze school, wordt er geen onderwijs geboden aan Richting 3 kinderen. 

 

Onderwijstijd is kort en wordt deels ingevuld door huiswerk; het huiswerk wordt vaak als belastend ervaren 

door leerlingen en ouders, hoewel dit in de enquête niet echt naar voren kwam. 

 

Leerkrachten zouden liever langere termijn contracten hebben i.p.v. jaarcontracten maar dat is door de sterke 

wisseling van aantallen leerlingen en de daarmee samenhangende financiën, moeilijk te realiseren. Er waren 

afgelopen schooljaar (2016-2017) geen leerkrachten met PABO. We hebben de kwaliteit gewaarborgd door 

een deskundige met PABO en master onderwijskunde de leerkrachten te laten begeleiden ( d.m.v. observaties 

en coaching). Voor komend schooljaar (2017-2018) hebben we weer een leerkracht kunnen aantrekken die 

een PABO diploma heeft. Er is ook een bestuurslid met PABO, die te allen tijde geconsulteerd kan worden. Het 

directeurssalaris is niet meer dan een nominale vergoeding en vraagt veel vrijwillige inzet van de directeur. Dit 

is op langere termijn onaantrekkelijk en kan het vinden van een goede opvolger bemoeilijken. 

 

De school is gesitueerd in een mooie en goedkope locatie, maar die locatie is tegelijkertijd voor veel leerlingen 

ver weg. Kinderen komen na het dagonderwijs eens per week voor een paar uur naar de Taaltoekel en moeten 

daarna vaak nog een half uur tot een uur in de auto terug naar huis. Voordelen van andere manieren, zoals 

bijvoorbeeld in kleine groepen lesgeven op de dagscholen, wegen echter niet op tegen de voordelen van de 

huidige locatie en lesfaciliteiten. 

 

Wat betreft het bestuur: 

De Taaltoekel is een vereniging die door vrijwilligers bestuurd wordt. De organisatie en het onderwijs zijn in de 

loop der tijd meeromvattend geworden en vergen een behoorlijke input van bestuur en team. Er is op dit 

moment een actief bestuur, maar over het algemeen zijn wisselingen in het bestuur frequent doordat mensen 

tijdelijk in Ethiopië wonen. We proberen zoveel mogelijk bestuursleden te werven die voor langere tijd in Addis 

blijven. 

 

Ouderbetrokkenheid en betrokkenheid van de verenigingsleden in het algemeen kunnen tegelijkertijd worden 

omschreven als positief en passief/inactief. 

 

Wat betreft de organisatie: 

Continuïteit is voor de Taaktoekel net als voor veel Nederlandse scholen in het buitenland een lastige kwestie. 

Belangrijke punten daarbij zijn dat leerlingenaantallen, aanbod van goede leerkrachten, directeur en 

bestuursleden moeilijk voorspelbaar en slechts in beperkte mate beïnvloedbaar zijn. Daardoor moet de 

organisatie rekening houden met de ergste en de beste scenario’s. 

 

Gelukkig staat de Taaltoekel er niet alleen voor. De ondersteuning van stichting NOB is goed en wordt 

gewaardeerd. Uitwisseling met andere NTC-scholen is waardevol; op lokaal niveau heeft de school baat bij 

haar samenwerking met internationale scholen in Addis Abeba. 
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De school heeft een goede naam wat zich uit in een groei van het aantal leerlingen ( in peuter, primair en 

voortgezet onderwijs). Het aantal Nederlands sprekende kinderen in Addis Abeba dat niet deelneemt aan de 

Taaltoekel is gering. Voor een kleine groep ouders is mogelijk de ouderbijdrage een te hoge drempel voor 

deelname, danwel de ligging van de school. 

 

Naast NTC-primair en voortgezet onderwijs verzorgt de Taaltoekel ook peuteronderwijs en 

inburgeringscursussen. De inburgeringscursussen vinden alleen plaats bij voldoende deelname en zijn daarom 

kostendekkend en winstgevend. De peutergroep is schooljaar 2016-2017 verliesgevend, maar was de jaren 

daarvoor meer dan kostendekkend. De keuze om de peutergroep dit jaar door te laten gaan is genomen om de 

continuïteit in het aanbod te behouden en omdat een herstart een jaar later altijd risico’s met zich meebrengt. 

Bovendien was het aanbod aan het begin van dit schooljaar voldoende, maar zijn er kinderen vertrokken 

gedurende het jaar. 

 

De organisatie heeft een financiële reserve van ruim 6 maanden voor de lopende kosten van de school. De 

organisatie opereert onder gunstige omstandigheden door haar locatie op het ambassadeterrein, waardoor 

het gebruik van de leslokalen gratis is. 

 

De leden van de Vereniging steunen in het algemeen de voorstellen van het bestuur tijdens de jaarlijkse 

Algemene Leden Vergadering, maar in feite is de betrokkenheid beperkt. Duidelijkere statuten en een lage 

drempel om actief te zijn, kunnen wellicht die betrokkenheid vergroten. 

2.7 Evaluatie schoolplan 2013-2017 

 

Investeringen 

In de afgelopen vier jaar zijn een aantal grotere investeringen gedaan, waarvoor extra geld is vrijgemaakt. Er is 

een grote tent aangeschaft voor de themadagen, zodat deze niet steeds gehuurd of geleend hoeft te worden. 

Er is een voorraadschuur in de tuin gezet voor het buitenspeelgoed van de peuters en kleuters. Er is een 

keukentje geplaats, zodat er niet meer afgewassen hoeft te worden bij de toiletgroep (hygiënischer) en met 

warm water kan worden afgewassen. De toekel in de tuin is gerenoveerd tot een volwaardig leslokaal. Dit 

maakt het roosteren eenvoudiger, omdat er nu drie groepen tegelijk les kunnen krijgen en ook makkelijker 

lesseningehaald kunnen worden.  

Er  zijn drie nieuwe laptops aangeschaft. 

Een blijvend onderdeel van NTC-onderwijs is de aandacht voor leespromotie. Om goed aan te kunnen sluiten 

bij de belevingswereld van de leerlingen is geïnvesteerd in de nieuwste boekenseries. Hierbij is gekeken naar 

een zo goed mogelijke spreiding over alle leesniveaus. Ook zijn er USB sticks met Nederlandse films  (geel voor 

onderbouw en rood voor bovenbouw), die geleend kunnen worden. Dit alles om het aanbod van het 

Nederlands zo gevarieerd mogelijk te laten zijn. 

Een andere verbetering  is van organisatorische aard. Voor het onderdeel cultuur aan het basisonderwijs en VO 

zijn drie themadagen samengevoegd in een themaweekeinde voor groep 1 t/m 8 en het VO. Er wordt een 

voorstelling voorbereid en opgevoerd met onderwerpen uit de geschiedenis en aardrijkskunde van België en 

Nederland. De vierde themadag wordt gewijd aan de Kinderboekenweek. 

 

 

Leerlingenzorg 

De bij de lesmethodes Puk & Ko en Ik & Ko behorende lesobservatieformulieren, worden gebruikt voor het 

volgen van onze jongste leerlingen. Deze observatieformulieren vormen ook de basis voor de peuter- en 

kleuterrapporten. 

 

Het leerlingvolgsysteem vanaf groep 1 t/m 8 is gebaseerd op de CITO-toetsen. Alle toetsen worden digitaal 

verwerkt in een Excel-bestand en van elke individuele leerling kan een overzicht uitgedraaid worden. De 

gegevens van de nieuwe leerlingen worden ook ingevoerd in dit systeem, zodat elke leerling goed gevolgd kan 

worden 

 

De CITO-toetsen worden afgenomen in januari en februari, om zo een exactere vergelijking te kunnen maken 

met de gegevens van de kinderen in Nederland. 
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Voorafgaand aan de oudergesprekken in december, het 1e rapport met kerst en het 2e rapport aan het eind 

van het schooljaar, worden alle leerlingen onderling besproken in de zogenaamde leerlingbesprekingen. Deze 

besprekingen worden door de leerkracht voorbereid. De besprekingen zijn met de leerkracht, de eventuele 

assistent van de groep en, indien gewenst, de directeur.  

 

Ook de VO-leerlingen worden gevolgd d.m.v.methode-onafhankelijke toetsen, hiervoor wordt de methode 

Diataal gebruikt.  Ook voor de VO-leerlingen geldt een oudermoment in december, daarbij wordt de leerling 

zelf ook uitgenodigd. Voor de VO-leerlingen is het belangrijk dat zij betrokken zijn bij hun eigen leerproces en 

leerdoel. Met kerst en aan het eind van het schooljaar krijgen de VO-leerlingen een rapport dat naast een cijfer 

ook uit een geschreven uitleg bestaat, per onderdeel werkhouding/huiswerk, begrijpend lezen, grammatica, 

spelling, inhoudelijk schrijven en boekverslagen. 

 

De afgelopen vier jaar hebben 3 leerlingen een examen afgelegd om hun Nederlandse onderwijs af te ronden. 

De IGCSE-examens zijn in samenwerking met Sandford tot stand gekomen. Ook leerlingen van een andere 

school hebben bij Sandford hun IGCSE-Nederlands examen kunnen afnemen. De Taaltoekel heeft zich 

aangemeld bij de organisatie CNaVT, zodat een van de leerlingen het examen Certificaat Nederlands kon halen.  

Drie van de leerlingen zijn geslaagd. Een vierde leerling heeft uiteindelijk besloten geen VWO examen te doen, 

vanwege de te lezen boekenlijst, die ze niet afkreeg. Er is dit schooljaar 2016-2017 één leerling aangemeld 

voor het IGCSE examen. 

 

Kwaliteit 

In april 2013 is de onderwijsinspectie langs geweest en heeft een rapport achtergelaten. De aanbevelingen 

hieruit zijn meegenomen in het schoolplan 2013-2017. Bepaalde punten, die nog voortgang behoeven worden 

in dit schoolplan opgenomen. 

 

Uit de ouderenquête van schooljaar 2016-2017 bleek dat ouders over het algemeen zeer tevreden zijn over de 

school. Het onderdeel “contact met ouders” gaf minder positieve resultaten te zien. Met betrekking tot dit 

onderwerp zijn met het team  verbeteracties geformuleerd, welke in dit schoolplan opgenomen zijn. 

 

Ook is in het schooljaar 2016-2017 een leerling-enquête gehouden. De opzet is om elk afwisselend jaar een 

ouder- en leerling-enquête te houden. Wij waren blij met de uitkomst dat onze leerlingen graag naar de 

Taaltoekel komen. De leerlingen geven aan de lessen leuk te vinden, vooral door de spelletjes, de computers 

en de leuke boeken. Over het algemeen wordt het huiswerk niet als te belastend ervaren. De meeste kinderen 

besteden er tussen de één en twee uur per week aan.  

 

Het gemiddelde leesniveau hangt rond de voldoende. Het team heeft het lezen gestimuleerd met extra 

leespromotie. Het blijkt echter een grote belasting voor ouders om tijd vrij te maken om met hun kinderen te 

lezen. Ook geven ouders aan het moeilijk te vinden om hun kinderen te stimuleren om naast het huiswerk van 

de dagschool ook nog even een Nederlands boek te lezen. Dit punt blijft een groot aandachtspunt, ook voor 

het nieuwe schoolplan. 

 

Het gemiddelde woordenschatniveau ligt, net als bij andere NTC-scholen, onder het gemiddelde in Nederland. 

Ook al is de reden daarvoor goed te verklaren, advies aan ouders hoe zij kunnen helpen bij het vergroten van 

de woordenschat van hun kind, is ook voor de komende jaren een speerpunt. 

 

Het gemiddelde begrijpend lezen niveau ligt op voldoende/ruim voldoende. Het laatste jaar is naast de CITO 

begrijpend lezen toets in groep 6, 7 en 8 deze toets ook in de groepen 4 en 5 afgenomen. Onze extra aandacht 

bij het aanbieden van begrijpend lezen lessen met daarbij extra aandacht voor leesaanpak en andersoortige 

teksten zoals “nieuwsbegrip” of een gedicht blijkt vruchten af te werpen. Voor de komende jaren geldt hier 

dan ook om op dezelfde weg door te gaan.  

 

Binnen het team is extra aandacht besteed aan het vraagstuk: hoe geef ik goed les en hoe zorg ik dat ik 

aandacht heb voor elke individuele leerling. Door aandacht hiervoor tijdens de teamvergaderingen, de 

leerlingbesprekingen en de teambuilding/trainingsdagen is het team erin geslaagd om binnen de groepen te 

differentiëren. Echter dit blijft iedere jaar een punt van aandacht, mede omdat er veel wisseling van docenten 

is. Om goed zicht te krijgen op de kwaliteit van de docenten en hun goede ondersteuning te kunnen bieden,  is 
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een onderwijskundige van buitenaf ingehuurd, die de docenten twee maal per jaar observeerde, een verslag 

opstelde en dit met hen doorsprak.  Dit is belangrijk, omdat er docenten zonder PABO opleiding zijn en we op 

deze wijze de kwaliteit waarborgen en gerichte ondersteuning kunnen bieden.  

 

 

 

Organisatie en planning 

Schooljaar 2014-2015 telde de Taaltoekel 19 peuters, 26 PO-leerlingen en 11 VO-leerlingen (56 totaal); 

schooljaar 2015-2016 8 peuters (15 doorgestroomd naar groep 1 en 2), 39 PO-leerlingen en 9 VO-leerlingen 

(63 totaal), dus een toename van 7 leerlingen t.o.v het voorgaande jaar. Eind schooljaar 2015-2016 zijn er veel 

families vertrokken en telt de Taaltoekel in het schooljaar 2016-2017 7 peuters, 35 PO-leerlingen (17 gr 1 en 2; 

18gr 3t/m8) en 4 VO-leerlingen (47 totaal), dus een afname van 16 leerlingen. We hebben dit schooljaar een 

aantal nieuwe kinderen mogen verwelkomen, maar minder dan er vertrokken zijn ( 28). Dit beeld geeft een 

aardige weergave van de fluctuatie van het aantal leerlingen, waar de school mee te maken heeft en waar ze 

weinig invloed op kan uitoefenen. De verwachting is, gezien de politieke situatie in Ethiopië, dat het 

leerlingenaantal op korte termijn niet zal toenemen. Het beleid zal hier op in moeten spelen. 

               Wat de toekomst zal gaan bieden, is moeilijk in te schatten. Ook de ambassades kunnen geen prognoses geven 

               voor de toekomst.         

 

Het bestuur heeft de afgelopen vier jaar 13 bestuursleden geteld. In 2013 gaven de meeste bestuursleden aan 

dat het bestuurslid zijn te arbeidsintensief is, vooral voor de penningmeester. Er is daarom gekozen om een 

financieel/administratieve ondersteuning aan te nemen. Dat is goed bevallen en daarom tot op heden 

voortgezet. Niet alleen voor de taken van de penningmeester, maar ook voor de andere zittende 

bestuursleden is er hierdoor meer tijd om zich met het beleid van de school bezig te houden. Om de overgang 

tussen de besturen en de directeur beter te laten verlopen is het vastleggen van afspraken weer terug 

opgenomen en worden elk jaar het bestuursreglement en het directiereglement bekeken en indien nodig, 

aangepast. 

 

In de periode 2013-2016  zijn er drie directeuren actief geweest binnen de school. Eind schooljaar 2015-2016 

heeft de derde directeur opgezegd en is een nieuwe directeur aangesteld (een docent). Het komt de school ten 

goede om zo mogelijk te zoeken naar een directeur die ten eerste meerdere jaren kan blijven en ten tweede 

een goede overdracht meekrijgt bij de overname. Elk begin van een nieuwe directeur vergt extra tijd en 

inspanning, niet alleen van de nieuwe directeur maar ook van het team en het bestuur. 

In april 2010 is ervoor gekozen om de adjunct-directeurspositie niet meer te continueren. In plaats daarvan zijn 

de adjuncttaken verdeeld over het team. Elk jaar aan het begin van het schooljaar worden de zogeheten 

teamjaartaken opnieuw gedefinieerd en verdeeld over het team. Het adjunctsalaris wordt gelijkelijk verdeeld 

over de jaartaakuren. Deze verandering heeft geleid tot een uiterst goed en gesmeerd lopend team. In de 

toekomst moet er wel rekening mee gehouden worden dat niet elk teamlid tijd of zin heeft in de bijkomende 

teamjaartaken. Dit is geen probleem zolang er genoeg teamleden zijn die het op willen pakken. 

 

Tijdens het schooljaar 2013-2014 waren er 4 leerkrachten en 1 assistent, waarvan 1 leerkracht met PABO-

diploma (tevens directeur). Schooljaar 2014-2015 telde vijf leerkrachten waarvan twee met PABO-diploma. 

Daarnaast waren er twee assistenten. Schooljaar 2015-2016 telde vijf leerkrachten, waarvan twee met een 

PABO-diploma en 1 assistent. Gedurende  het schooljaar 2016-2017 heeft de school 5 leerkrachten (3 nieuwe) 

en een directeur. Er waren in schooljaar 2016-2017 geen PABO-gediplomeerde leerkrachten. Dit overzicht van 

de afgelopen vier jaar laat zien hoeveel wisseling qua leerkrachten de school doormaakt en hoe lastig het is om 

gediplomeerde leerkrachten binnen te halen.  

 

Elk schooljaar zijn er een of meerdere teambuilding/trainingen geweest. Aan bod kwamen o.a. Actief Leren, 

taalontwikkeling bij kinderen, alle facetten van communicatie op de Taaltoekel, observeren in de klas en 

differentiëren, lesinspiratie; en opbrengstgericht werken. Door deze trainingen, de verantwoordelijkheden van 

de teamjaartaken, de leerlingbesprekingen en de teamvergaderingen is de teambetrokkenheid uitgegroeid. 

Door invoering van een gelijke lesplanning voor het gehele PO verloopt overname van de lessen soepel en 

zonder hinder voor de leerlingen of de voortzetting van de lesdoelen. Daarnaast is er het afgelopen jaar de 

mogelijkheid geboden voor coaching door een onderwijskundige van buiten. Zij heeft de drie nieuwe 

leerkrachten in februari geobserveerd en het verslag met de leerkrachten besproken. In mei is dit herhaald. 
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De afgelopen vier jaar is veel tijd besteed aan het vastleggen van procedures en afspraken. De ABC-schoolmap 

is het handboek voor de organisatie van de school, de ABC-bestuursmap moet continuïteit bieden aan de 

gemaakte afspraken in het verleden.  

Alle schooldocumenten zoals de jaarkalender, de toetskalender en de schoolgids worden gepubliceerd op de 

schoolsite. De schoolsite fungeert als informatiebron voor afspraken van het lopende schooljaar. Om de 

schoolgids te verlichten van de regels en afspraken is naast de schoolgids het huishoudelijk reglement 

gekomen.  

Contacten 

Tijdens de themadagen wordt meestal de hulp ingeroepen van ouders. Dit tot grote tevredenheid van zowel 

het team, de kinderen en de hulpouders zelf. 

Het directe contact met de dagscholen over individuele leerlingen is tot het minimum beperkt. Sommige 

ouders stellen het niet op prijs dat er navraag wordt gedaan over hun kind op een andere school. De afspraak 

ligt er dat, als ouders toestemming geven, contact opgenomen wordt met de dagschool wanneer zich 

problemen voordoen bij een leerling en waarbij navraag op de dagschool een ondersteuning bij het aanleren 

van de Nederlandse taal kan zijn. 

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met de twee grootste internationale scholen over de 

examenmogelijkheden van de Nederlandse taal. 

 

De laatste zes jaar zijn de ouders niet meer via brief maar via e-mail benaderd. Dit heeft geresulteerd in betere 

en vlottere communicatie. Alle ouders worden aangemeld op de schoolsite en ontvangen zodoende 

automatisch elk nieuw bericht dat op de schoolsite wordt geplaatst. Dit is een erg efficiënte manier gebleken 

om algemene informatie over de school te verspreiden.  

Alle ouders zijn ook zeer te spreken over de internetlink die zij krijgen wanneer er nieuwe foto’s zijn geplaatst 

op het gesloten internetalbum. In de toekomst moet bekeken worden op welke manier meer foto’s gebruikt 

kunnen worden voor aankleding van de schoolsite. 
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3. Het NTC peuter, primair en voortgezet onderwijs 

3.1 Algemeen 

3.1.1 Doelstellingen  

De Taaltoekel biedt NTC-onderwijs aan, onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur met als doelstelling aan te 

sluiten bij het onderwijs in Nederland en België. Dit onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in 

leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van ons onderwijs, maken wij onderscheid 

tussen NTC-Richting 1 en 2. 

 

NTC-Richting 1: is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en België en moet een terugkeer in 

het nationale onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de 

Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Bij deze leerlingen 

is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie, daarnaast spreken zij de dagschooltaal en eventueel de 

taal van het land. De woordenschat zal daarom variëren en het mondeling en schriftelijk taalgebruik zal 

beïnvloed zijn of worden door het onderwijs in de dagschooltaal. 

 

NTC Richting 2: heeft als doel het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op 

een eventuele terugkeer naar Nederland. Door deze leerlingen dient met één van de ouders Nederlands 

gesproken te worden. De taal van de andere ouder valt vaak samen met de dagschooltaal. Deze taal zal de 

dominante taal zijn binnen het gezin. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op 

een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar over 

het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in NTC-onderwijs zal in dit geval liggen 

op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge taalvaardigheid. 

 

De Taaltoekel heeft er bewust voor gekozen om geen onderwijs aan te bieden aan NTC-Richting 3 kinderen, 

waarbij de kinderen meer dan 2 jaar Nederlands taalonderwijsachterstand hebben bij hun leeftijdsgenoten in 

Nederland. Onderwijs aan Richting 3 kinderen vergt een andere aanpak en andere lesmethodes. Daarbij is 

gebleken dat de motivatie vanuit de thuissituatie van deze kinderen minimaal is, waardoor de vooruitgang of 

zelfs het behoud van het Nederlands erg laag is. 

3.1.2 Omgaan met verschillen 

Wij richten ons met ons NTC-onderwijs op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn 

voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de 

verschillende jaargroepen. 

 

Omdat de startsituatie van onze Richting 1 en Richting 2 leerlingen varieert, houden wij daar rekening mee bij 

het maken van de lesplanningen. Voor Richting 2 kinderen is het meertaligheidsaspect nadrukkelijk aanwezig. 

Extra aandacht wordt dan besteed aan auditieve aspecten, Nederlandse klanktekenkoppeling, het (voortgezet) 

lezen en de woordenschatuitbreiding. Het bepalen van de lesinhoud in deze situatie hangt af van het niveau 

van Nederlandse taalbeheersing. Indien nodig worden additionele leermiddelen en didactieken ingezet en 

toegepast, waarbij het bereiken van de kerndoelen richtinggevend zal zijn bij het bepalen van de 

onderwijsinhoud. Bij Richting 1 kan dieper ingegaan worden op het stel- en spellingsonderwijs. 

Bij onze invulling van het begrip adaptief of differentiërend onderwijs leggen wij het accent op het scheppen 

van een pedagogisch klimaat dat ieder kind op zijn/haar niveau uitdaagt, ondersteunt en vertrouwen geeft. 

 

Binnen de Taaltoekel hebben we te maken met heterogene groepen. Verschillende jaargroepen zitten bij 

elkaar, en binnen één jaargroep zijn de verschillende taalniveaus Richting 1 en 2. Door middel van 

gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement met het accent op het organiseren van zinvolle 

leermomenten voor alle kinderen, proberen we tegemoet te komen aan de verschillen. Wij proberen elk jaar 

weer een zo goed mogelijke combinatie van de verschillende groepen te maken, waarbij wij de voorkeur 

hebben voor een enkele jaargroep of maximaal twee jaargroepen bij elkaar. Om het maximale uit onze twee 

en een half lesuren per week te krijgen, zetten wij bij een grotere of een zeer diverse groep een assistent naast 

de leerkracht. 
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Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van gedifferentieerde instructie. Dit is een mix van klassikale 

instructie, instructie in kleinere groepen en individuele instructie. Afhankelijk van de leerdoelstelling vinden er 

grote of kleine groepsactiviteiten plaats, of wordt individueel gewerkt. Een aantal activiteiten, zoals spreek- en 

luisteractiviteiten en culturele activiteiten, lenen zich goed voor een klassikale instructie, waarna in de 

verwerkingsfase gedifferentieerd gewerkt wordt.  

 

Factoren die onderdeel uitmaken van ons klassenmanagement zijn: de inrichting van de klas, het opschrijven 

van de middagplanning op het bord, het stimuleren en faciliteren van het zelfstandig werken d.m.v. het 

kiesbord en het gebruik maken van coöperatieve werkvormen.  

Het zelfstandig werken wordt gestimuleerd, zodat de leerkracht extra instructie kan geven aan verschillende 

groepjes. Hiervoor hanteren wij de volgende aspecten: 

• Vooraf instructie gericht op het zelfstandig werken met de planning op het bord. 

• Regels en routines; het nakomen van afgesproken regels is van belang. 

• Leerlingen verantwoordelijk maken voor eigen leren. 

• Uitdagende betekenisvolle opdrachten aansluitend bij de belevingswereld en het niveau van de leerling. 

• Een positieve houding van de leerkracht wanneer de kinderen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid 

nemen.  

3.1.3 Interactief onderwijs 

Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen waarbij de leerlingen in kleine groepjes op een 

gestructureerde manier samen aan één opdracht werken. Essentieel is dat de opdracht zo wordt geformuleerd 

dat de leerlingen wel samen móeten werken om succesvol te zijn. Ook hierbij worden weer duidelijke regels 

gehanteerd. 

 

Omdat onze leerlingpopulatie zeer divers is en wij ervan overtuigd zijn dat kinderen het beste kunnen leren 

door dingen aan den lijve te ervaren hebben wij als school het ‘Actief Leren’ geadopteerd waarbij de 

voornaamste uitgangspunten zijn: 

• Kinderen verwerven kennis door hun actieve betrokkenheid bij mensen, materialen, gebeurtenissen en 

ideeën, een proces dat gebaseerd is op motivatie van binnenuit. 

• Kinderen ontwikkelen hun vaardigheden in een voorspelbare volgorde, maar ieder kind ontwikkelt zich in 

zijn eigen tempo.  

• De steun van de volwassenen draagt bij aan de intellectuele, sociale, emotionele, lichamelijke ontwikkeling. 

• Constante ondersteuning en respect van volwassenen voor de keuzes van de kinderen kunnen hun 

zelfbewustzijn, gedachten en daden versterken. 

• Zorgvuldige observatie van individuele kinderen is een noodzakelijke voorwaarde om op de hoogte te zijn 

van het niveau van ontwikkeling en om de juiste interacties met kinderen te kunnen plannen en uitvoeren. 

 

Hoewel onze tijd beperkt is, trachten wij de leerlingen zelf een kans te geven te ontdekken en te spelen met 

taal. Dit helpt ons bij het differentiëren omdat de leerlingen hun eigen leerstijl en ritme kunnen bepalen. 

Daarbij streven wij naar een bepaalde mate van vrijheid in de manier waarop de leerlingen zich de lesstof 

eigen maken, zoals bijvoorbeeld met gebruik van verschillende opdrachten en door verschillende manieren 

van werken; zelfstandig of individueel, mondeling of schriftelijk. 

3.1.4 Inzet van ICT 

De computer verandert educatieve processen. Leren met behulp van ICT gaat anders dan leren aan de hand 

van boeken. Oefenprogramma’s op de computer bieden kinderen mogelijkheden te over. Kinderen krijgen 

daardoor meer mogelijkheid ontdekkend bezig te zijn. Zij zijn minder passief, wachten niet op het ‘aanbod’, 

maar spelen een actieve rol binnen de kennisoverdracht. 

 

Het lesgeven met digibord wordt de komende vier jaar ontwikkeld voor de Taaltoekel. Er is door een van de 

leerkrachten onderzoek gedaan naar welk soort digibord geschikt is voor onze school. Komende zomer gaat 

deze leerkracht een cursus volgen over het gebruik van digiborden en zal de opgedane kennis komend 
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schooljaar overdragen aan de andere leerkrachten. Ook zal komende zomer verder onderzoek gedaan worden 

op Nederlandse scholen en bij het NOB naar het best passende digibord voor de Taaltoekel. 

 

De Taaltoekel heeft bij aanvang van dit schoolplan zes laptops (drie zijn afgelopen schooljaar vervangen) met 

elk een muis en een koptelefoon en een combi-printer/scanner/copier in gebruik. Sinds begin schooljaar 2012-

2013 beschikt de Taaltoekel over een router en een internetabonnement.  

 

Op elk van de laptops staan de computerprogramma’s behorend bij de gebruikte lesmethodes. Voor de 

groepen 4 t/m 8 het programma van Taalactief met de onderdelen woordenschat en spelling. Voor groep 3 is 

een nieuwe methode “Lijn 3”aangeschaft en moet de bijbehorende software geïnstalleerd worden, zodra de 

methode binnen is. Er wordt naar gestreefd de leerlingen elke les zelfstandig te laten werken met deze 

computerprogramma’s. In de praktijk gebeurt dit nog niet elke les, omdat de laatst aangeschafte laptops 

gedurende het schooljaar 2016-2017 nog niet gebruiksklaar waren. De programma’s zijn op elke computer 

geïnstalleerd als stand-alone versie, elke leerling werkt standaard op dezelfde laptop. De resultaten behaald bij 

elke oefening op de computer kunnen bekeken worden door de leerkracht.  

 

Een router en een internetabonnement zijn aangeschaft zodat er ook door leerlingen in het VO geoefend kan 

worden op digitale oefenprogramma’s. Ook wordt er ter ondersteuning van de lessen begrijpend lezen filmpjes 

en bijbehorende vragen van de lesmethode Nieuwsbegrip gedownload. Tijdens de themazaterdagen wordt 

internet intensief gebruikt door de bovenbouwleerlingen om zelf materiaal te laten opzoeken en uitwerken. 

Doordat internet in Ethiopië niet van optimale kwaliteit is, vergt downloaden van filmpjes en dergelijke vaak 

een goede planning.  

De in 2012-2013 aangeschafte combi-printer/scanner/copier wordt door het team gebruikt bij de 

voorbereiding van de lessen, en de administratie van de leerlingresultaten. Daarnaast ook door de 

bovenbouwleerlingen tijdens de themadagen. 

De komende vier jaar zal ernaar toegewerkt worden om de lesprogramma’s van “Lijn 3” en Taalactief optimaal 

te gebruiken. Zo zal zo mogelijk een netwerk worden geïnstalleerd, zodat elke leerling op elke laptop kan 

werken. Op elk van de laptops kunnen dan ook de resultaten bekeken worden, kunnen de resultaten geprint 

worden en kan de leerkracht het aanbod per leerling aanpassen. Iedere leerling heeft een eigen inlogcode. 

Extra training zal gegeven worden, zodat alle teamleden voldoende bekend zijn met het gebruik en de 

toepassing van de computers en de diverse programma’s in de lessen. In beide leslokalen zullen de laptops 

vast worden opgesteld, zodat de leerlingen eenvoudig toegang hebben tot een laptop. Aan de kwaliteit van 

internet in Ethiopië is niet veel te veranderen. Wij hopen dat in de toekomst het internetaanbod sneller en 

betrouwbaarder wordt.  

3.1.5 Onderwijstijd 

De Taaltoekel zorgt ervoor dat er voldoende tijd is voor de leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te 

maken. Voor het primair en voortgezet onderwijs bieden wij per schooljaar 37 lesweken van 2,5 uur met 

daartussen een kwartier pauze.  

 

Wij realiseren ons dat kinderen in Nederland, met tien uur taal-en leesonderwijs per week, al moeite hebben 

de kerndoelen Nederlandse taal te halen. Het behalen van de kerndoelen in twee en een half uur per week 

door NTC-leerlingen noodzaakt ons in ieder geval tot het optimaliseren en maximaliseren van de schaarse 

onderwijstijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten. De feitelijke onderwijstijd maximaliseren wij door het 

treffen van de volgende maatregelen: 

• de docenten zijn goed voorbereid en hebben de te gebruiken materialen klaarliggen; 

• de leertijd breiden we uit door het geven van huiswerk voor de inoefening van de lesstof;  

• het bibliotheekbezoek wordt voor of na afloop van de feitelijke les geregeld.  

 

De netto onderwijstijd optimaliseren wij door onderwijs op maat en door leerlingen zelfstandig te laten 

werken. Zo heeft de leerkracht de mogelijkheid om te observeren en te differentiëren en individuele aandacht 

te geven. Wanneer noodzakelijk wordt een assistent naast de leerkracht geplaatst. 

 

De beperkte tijd die ons ter beschikking staat, noodzaakt ons ook tot het stellen van prioriteiten in de aan te 

bieden leerstof. Bij elk hoofdstuk wordt stilgestaan bij de optimale manier van aanbieden. Soms wordt er 

gekozen voor mondelinge verwerking in de klas, soms voor schriftelijke, soms voor een spelvorm. De 
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inoefening van de aangeboden lesstof wordt meegegeven als huiswerk. Ook wordt gekeken welke onderdelen 

bij de dagscholen al aan bod is geweest, zoals bijvoorbeeld het gebruik van hoofdletters. Deze lesstof wordt 

dan eerst getoetst om te kunnen constateren of extra aanbod op onze school nog nodig is. 

 

Het primair onderwijs kent één themazaterdag (Kinderboekenweek) en één themaweekeinde per schooljaar 

(24 uur). Op deze themadagen krijgen de basisschoolleerlingen gericht Nederlands cultuuraanbod. De 

leerlingen van het voortgezet onderwijs vieren Sinterklaas met surprisegedichten tijdens de les in de 

sinterklaasweek. De peuters vieren Sinterklaas tijdens de lessen de gehele sinterklaasweek. Op een 

zaterdagochtend rondom 5 december wordt er op de Taaltoekel een programma rondom Sinterklaas 

georganiseerd en in de middag wordt het programma door de NVA overgenomen en komen Sinterklaas met 

zijn Pieten naar De Taaltoekel. 

 

Alle leerlingen, peuters, basisschool en voortgezet onderwijsleerlingen, vieren samen kerst, koningsdag en het 

slotfeest. Tijdens koningsdag wordt een duidelijke koppeling gemaakt met de Nederlandse cultuur rondom het 

koningshuis en de koningsdagviering in Nederland. 

Het slotfeest vindt plaats op de laatste vrijdagmiddag van het schooljaar. Tijdens deze 2 uur geven alle groepen 

een presentatie aan elkaar en aan de ouders. Het samenzijn van alle leerlingen op deze drie dagen geeft een 

grote saamhorigheid. 



 

_______________________________________________________________________________________ 

Schoolplan 2017-2021 pagina 17 / 35 
 

3.2 Peuter onderwijs  

3.2.1 Het onderwijsaanbod - Peuters 

Het hoofddoel van ons peuteronderwijs is een basis te leggen voor de Nederlandse taalvaardigheid, zodat de 

peuters met een voldoende taalvaardigheid in het Nederlands aan het basisonderwijs beginnen. De nadruk ligt 

hierbij vooral op de vaardigheden spreken en luisteren en op uitbreiding van de woordenschat. Aandacht voor 

de ontwikkeling van sociaal communicatieve vaardigheden komen ook aan bod. Elke peuterochtend volgt een 

vast afwisselend ritme waarin voorlezen, kringgesprek, spelen in hoeken, buitenspelen, wc-bezoek, 

handenwassen en samen eten vaste terugkerende onderdelen zijn. Het ritme wordt door middel van 

dagritmekaarten zichtbaar gemaakt. 

3.2.2 Taalaanbod - Peuters 

De Taaltoekel werkt met de peuterlesmethode Puk & Ko die gericht is op meertalige peuters. Bij de peuters 

wordt een goede basis gelegd voor groep 1, waar gewerkt wordt met de aansluitende lesmethode Ik & Ko. 

 

De activiteiten in onze peuterlessen doen een beroep op de actieve betrokkenheid van kinderen en zijn speels 

van opzet en prikkelen en stimuleren jonge kinderen om dingen zelf te ontdekken. Onze peuteractiviteiten 

bieden een rijk taalaanbod met mogelijkheden om ook taalvaardige kinderen uit te dagen. Ze lokken interactie 

uit tussen de peuterleidsters en de kinderen en tussen de kinderen onderling. 

 

De thema’s van de lesmethode Puk & Ko hebben wij onderverdeeld in een tweejarig schema. Zo krijgen alle 

peuters, ook degenen die al langer op de Taaltoekel zitten, ieder jaar een nieuw en uitdagend programma. 

Daarnaast zijn er enkele thema’s die elk jaar terugkomen, zoals Sinterklaas, kerstmis en familie. 

 

tweejarig schema thema’s Puk & Ko 

jaar 1 (2017-2018/ 2019-2020) jaar 2 (2018-2019 / 2020-2021) 

Welkom Puk! Welkom Puk! 

Knuffels Hatsjoe! 

Dit ben ik! Hoera, een baby! 

Eet smakelijk! Regen 

Reuzen en kabouters Wat heb jij aan vandaag? 

 Oef, wat warm! 

3.2.3 Woordenschatonderwijs - Peuters 

Het woordenschataanbod is geïntegreerd in de lessen van Puk & Ko. Bij elk thema hoort een overzicht van 

woorden. Dit overzicht van woorden is vooral bedoeld om een overzicht te hebben van alle woorden die op 

een doelgerichte manier aan bod komen binnen het thema. Alle woorden zijn op een betekenisvolle manier 

verwerkt in de activiteiten en komen binnen het thema herhaald terug. Bij elk nieuw thema krijgen de ouders 

een brief mee naar huis waarin de opzet van het nieuwe thema uitgelegd wordt. Ook krijgen de ouders een 

woordenlijst mee van de belangrijkste nieuwe woorden. De nieuwe woorden krijgen meer betekenis als ze ook 

thuis in de juiste context worden geoefend. 
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3.2.4 Cultuuronderwijs – Peuters 

Bij het peuteronderwijs wordt de Nederlandse cultuur spelenderwijs met Puk & Ko bij de leerlingen onder de 

aandacht gebracht. De Puk & Ko-leerlijn kent, verdeeld over het jaar, 10 thema’s waarvan de meeste thema’s 

direct of indirect betrekking hebben op de Nederlandse cultuur. 

 

Voorbeelden hiervan zijn o.a. de thema’s: Sinterklaas, Kerst, het weer en familie. 

Bij deze thema’s wordt er ruim aandacht besteed aan hoe dit in Nederland wordt beleefd.  

Met het thema Sinterklaas worden verhaaltjes verteld, liedjes gezongen, geknutseld, de schoen wordt gezet in 

de klas en zelfs sinterklaas en zijn pieten komen speciaal voor de Nederlandse kinderen in Ethiopië naar de 

Taaltoekel. 

 

Bij het thema ‘weer’ gaat het vooral om het weertype van Nederland met zijn 4 seizoenen. Hierbij wordt o.a. 

verteld dat de Nederlanders graag schaatsen in de winter op dichtgevroren plassen en dat ze sleeën en 

sneeuwpoppen maken als er sneeuw is gevallen. 

Bij het thema ‘familie’ wordt verteld hoe een familie eruit kan zien, wie zijn je ooms en tantes en je neefjes en 

nichtjes? Waar wonen opa en oma? Komt je familie ook op jouw feestje als je jarig bent? Kortom wat betekent 

je familie voor jou? 

Met kerst worden er kerstliedjes gezongen, verhalen verteld, geknutseld en uiteraard komt de kerstboom in de 

klas, en wordt met leuke knutselwerkjes versierd. Ook is er de laatste les voor kerst een gezellige kerstlunch 

met allerlei lekkernijen. 

 

De lessen zijn zodanig opgezet dat de leerlingen veelal zelfstandig en actief aan de gang kunnen gaan. Ook dit 

is iets wat nauw verbonden is met onze Nederlandse cultuur, die actief leren en zelfstandigheid hoog in het 

vaandel heeft staan. 

 

Op de laatste vrijdag voor de zomervakantie is er altijd een slotfeest voor alle leerlingen van de Taaltoekel. Dit 

is een gezellig samenzijn om het schooljaar af te sluiten, om het begin van de vakantie te vieren en om 

afscheid te nemen van leerlingen en leerkrachten die de Taaltoekel gaan verlaten.  
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3.3 Primair onderwijs (PO) 

3.3.1 Het onderwijsaanbod - PO 

Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat leerlingen bij 

terugkeer naar Nederland aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. We richten ons op toewerken naar 

de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. 

 

Het onderwijs in de Nederlandse taal is er op gericht dat de leerlingen: 

• vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties die zich in 

het dagelijks leven voordoen; 

• kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal; 

• plezier hebben en behouden in het gebruiken en beschouwen van de taal; 

• kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun mogelijkheden als mens te vergroten. 

 

Bij het onderwijsaanbod wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden van de leerlingen. Het 

ene kind heeft Nederlands als eerste moedertaal en heeft een ander beginniveau van de leerstof dan het 

andere kind waarbij Nederlands de tweede of soms derde taal is.  

 

De lessen Nederlandse cultuur beogen het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de 

Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. De lessen Nederlandse 

cultuur worden in het primair onderwijs gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse 

taallessen.  

3.3.2 Taalaanbod – PO 

Het taalaanbod bij het Primair Onderwijs bestaat uit spreken en luisteren, technisch en begrijpend lezen, 

schrijven, stellen en grammatica, taalbeschouwing en woordenschat. In onderstaande tabel worden de 

verschillende doelen per vakgebied uiteengezet. 

 

Richting 1 en 2 basisonderwijs voor de groepen 1 en 2 

Groepen 1 en 2 

vakgebied doelen van de school methoden/materialen 

Leerlijn tweejarig lesprogramma Ik & Ko 

Spreken en luisteren vergroten van spreek- en 

luistervaardigheid in verschillende 

situaties 

Ik & Ko, aansluiting bij de 

belevingswereld van de kinderen 

Woordenschat  verbreding en verdieping van de 

woordenschat 

Ik & Ko, diverse materialen die als 

kapstok kunnen dienen 

Beginnende 

geletterdheid  

verhaalbegrip, taalbewustzijn en 

aanvang van klank/tekenkoppeling 

Ik & Ko, prentenboeken, loco en ander 

spelmateriaal  

 

 

 

Sinds schooljaar 2015-2016 biedt de Taaltoekel een NTC+ programma aan voor de kinderen van groep 1 en 2 . 

Vanuit de ouders is in schooljaar 2014-2015 een verzoek aan de school gedaan om voor de kinderen van vier 

en vijf jaar een ruimer aanbod te organiseren, omdat deze op de dagschool maar halve dagen naar school 

gaan. De toenmalige directeur heeft samen met een bestuurslid onderzoek gedaan naar de vorm en de inhoud 

van een dergelijk programma. Uiteindelijk is hier een driedaags programma uit ontstaan, waarin de kinderen 

op maandag, dinsdag en woensdag 2,5 uur les krijgen. Op woensdag voegen de kinderen, die 1 maal per week 

komen, zich bij de NTC+. Er is voor het schooljaar 2015-2016 een Nederlandse PABO-docent aangetrokken, die  

een heel goed programma heeft ontwikkeld, waar de school en de ouders erg tevreden over waren. In 

schooljaar 2016-2017 is dit programma wederom aangeboden naar tevredenheid van ouders en kinderen. 

Doordat de kinderen drie maal per week het Nederlands aangeboden krijgen in een gevarieerd programma 

(spel, rijmen, zingen, voorlezen etc) wordt een goede basis voor de Nederlandse taal gelegd. Uit onderzoek is 

gebleken dat op de leeftijd van 4 tot 6 jaar een belangrijke basis gelegd wordt voor de taalontwikkeling en hoe 
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meer aanbod, hoe steviger de basis. Omdat de kinderen in de daaropvolgende jaren naar een dagschool zullen 

gaan, waar de voertaal een andere is dan de Nederlandse taal is een stevige basis in de Nederlandse taal erg 

belangrijk! Helaas zijn er voor schooljaar 2017-2018 te weinig kinderen om het NTC+ programma te draaien, 

maar de school houdt dit programma in het pakket en zal het weer aanbieden wanneer er voldoende kinderen 

in deze leeftijdscategorie zijn, want het is een goed programma gebleken. 

 

 

 

               Richting 1 en 2 basisonderwijs voor groep 3 

Groep 3 

vakgebied doelen van de school methoden/materialen 

Leerlijn lesprogramma Lijn 3 

Spreken en luisteren vergroten van spreek- en 

luistervaardigheid in verschillende 

situaties 

Lijn 3, aansluiting bij de belevingswereld 

van de kinderen 

Woordenschat verbreding en verdieping van de 

woordenschat 

Lijn 3, computerprogramma van Lijn 3, 

diverse materialen die als kapstok 

kunnen dienen 

Technisch lezen aanvankelijk lezen: 

klank/tekenkoppeling en het leren 

lezen van Nederlandse woorden en 

zinnen 

Lijn 3, computerprogramma van Lijn 3, 

leesboeken 

Begrijpend lezen begrijpen van de gelezen tekst Lijn 3, leesboeken 

Stellen stelopdrachten met gevarieerde 

doelstelling kunnen maken 

Lijn 3 

Spelling de spelling van de Nederlandse taal zo 

goed mogelijk kunnen hanteren 

Lijn 3, computerprogramma van Lijn 3 

Taalbeschouwing inzicht krijgen in de opbouw van 

woorden, zinnen en teksten in de 

Nederlandse taal 

Lijn 3 

 

Richting 1 en 2 basisonderwijs voor de groepen 4 t/m 8 

Groepen 4 t/m 8 

vakgebied doelen van de school methoden/materialen 

Leerlijn lesprogramma Taalactief, TekstVerwerken, 

Nieuwsbegrip 

Spreken en luisteren vergroten van spreek- en 

luistervaardigheid in verschillende 

situaties 

Taalactief, aansluiting bij de 

belevingswereld van de kinderen 

Woordenschat verbreding en verdieping van de 

woordenschat 

Taalactief, computerprogramma van 

Taalactief, diverse materialen die als 

kapstok kunnen dienen 

Technisch lezen voortgezet lezen: goed technisch 

leren lezen 

Taalactief, leesboeken 

Begrijpend lezen begrijpen van moeilijkere woorden en 

teksten 

TekstVerwerken, Nieuwsbegrip, 

Nieuwskrantje Kidsweek 

Stellen  stelopdrachten met gevarieerde 

doelstellingen kunnen maken, 

gevorderde geletterdheid, strategisch 

schrijven en informatieverwerking 

Taalactief, TekstVerwerken, 

Nieuwsbegrip, Nieuwskrantje Kidsweek 

Spelling de spelling van de Nederlandse taal zo 

goed mogelijk kunnen hanteren 

Taalactief, computerprogramma van 

Taalactief 

Taalbeschouwing inzicht krijgen in de opbouw van 

woorden, zinnen en teksten in de 

Nederlandse taal 

Taalactief 
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Extra oefenstof op verschillende gebieden die wij gebruiken zijn: orthotheekmap aanvankelijk lezen en taal van 

Lijn 3, speciale leesbegeleiding van Luc de Koning, werkwoordspelling en spelling in de lift, NT2 blok 

woordenschat, Loco, Piccolo, diverse spellen zoals memorie en pim pam pet. 

Drie speerpunten voor de komende vier jaar zijn het verbeteren van het technisch leesniveau, het verbeteren 

van het woordenschatniveau en het behouden van het begrijpend lezen niveau. Wij willen ouders er nog meer 

van doordringen dat regelmatig thuis Nederlands lezen van grote invloed is op de leesbevordering en de 

woordenschat van hun kind, Ook door ouders tips en adviezen te geven bij de aanpak en stimulering van hun 

kind. Ook jaarlijkse leespromotie-acties zullen een bijdrage leveren aan het stimuleren van het lezen. 

 

We zullen in het regenseizoen filmochtenden organiseren op zaterdagen, waar we Nederlandse speelfilms 

vertonen voor onderbouw en bovenbouw PO en het VO, om zo het enthousiasme voor Nederlandse literatuur 

te vergroten. 

 

Om het goede begrijpend lezen niveau te behouden, zullen wij ons ook in de komende vier jaar richten op het 

aanleren van begrijpend lezen strategieën. Vooral aan het begin van het schooljaar in de groepen 4 en 5 zal 

extra lestijd besteed worden aan begrijpend lezen in de klas. Ook het regelmatig gebruik van teksten van 

Nieuwsbegrip zal gecontinueerd worden. Hierdoor is de betrokkenheid van de leerlingen bij de inhoud van de 

verhalen groter.  

3.3.3 Woordenschatonderwijs - PO 

Voor NTC-kinderen geldt over het algemeen dat zij een kleinere Nederlandse woordenschat hebben, omdat ze 

minder vaak en in minder verschillende situaties geconfronteerd worden met de Nederlandse taal. Het is van 

groot belang om hier bij het onderwijsaanbod en de didactiek rekening mee te houden. Om een taal goed te 

spreken en te begrijpen is voldoende kennis van woorden nodig. Dit gaat om het aantal woorden, maar zeker 

ook om de betekenisaspecten van een woord. Als er sprake is van tekorten in de woordkennis, zal een leerling 

minder profiteren van een les. Dit zal tot gevolg hebben dat een kind nog grotere tekorten in woordkennis zal 

krijgen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is gerichte aandacht op woordenschatuitbreiding van groot 

belang. Wij willen een onderwijssituatie creëren gericht op het vergroten van het Nederlandse taalaanbod, 

zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Zo oriënteren wij ons op het organiseren van leesbevorderende activiteiten 

en gebruik van de educatieve woordenschatprogramma’s van Lijn 3 en Taalactief. 

 

In ons onderwijskundig handelen streven we ernaar te voldoen aan de volgende criteria: 

• Leerkracht maakt gebruikt van de momenteel richtinggevende didactiek van M. Verhallen en hanteert de 

volgende didactische cyclus: selecteren/voorbewerken; semantiseren/uitleggen; consolideren/oefenen; 

controleren. 

• Er wordt gewerkt met leermiddelen die voldoen aan de juiste didactiek dat wil o.a. zeggen thematisch 

geordend, voldoende herhaling en visuele ondersteuning.  

• De leerkracht registreert de aangeboden thema’s en de daarbij behorende woorden, maar gaat ook na of 

deze lesstof beheerst wordt. 

• Er worden woordleerstrategieën aangeleerd zodat leerlingen zichzelf ook nieuwe woorden kunnen 

aanleren en hun concepten van bekende woorden kunnen uitbreiden. 

• Zowel intentionele als incidentele woordleersituaties worden gebruikt. 

• De mondelinge activiteiten liggen in de lijn van het thema van het woordenschatonderwijs. 

• Kinderen krijgen de kans om met anderen te praten over ervaringen van persoonlijke betekenis. 

• Het woordenschatonderwijs is erop gericht dat kinderen zoveel mogelijk plezier beleven aan taal door te 

luisteren naar verhalen, rijmpjes en gedichten. 

3.3.4 Cultuuronderwijs – PO 

Onderwijs in Nederlandse cultuur beoogt het in stand houden en versterken van de verbondenheid met de 

Nederlandse cultuur om een succesvolle terugkeer naar Nederland te bevorderen. Onderwijs in Nederlandse 

cultuur wordt gegeven ter ondersteuning van en als aanvulling op de Nederlandse taallessen. De afgelopen 

jaren zijn drie themadagen samengevoegd in een themaweekeinde voor groep 1 t/m 8 en het VO. Er wordt 
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dan een voorstelling voorbereid en opgevoerd met onderwerpen uit de geschiedenis en aardrijkskunde van 

België en Nederland. De vierde themadag wordt gewijd aan de Kinderboekenweek. 

 

Het cultuuraanbod voor het primair onderwijs is verdeeld over de thema’s Kinderboekenweek, geschiedenis en 

aardrijkskunde. Er is een tweejarig schema opgezet, zodat de belangrijkste onderdelen uit de Nederlandse 

geschiedenis en de aardrijkskunde van Nederland voor alle leerlingen aan bod komen. 

 

 

 

 

Tweejarig cultuurprogramma basisonderwijs 

GESCHIEDENIS Jaar 1 (2018-2019 / 2020-2021) Jaar 2 (2017-2018/ 2019-2020) 

groep 1/2 Sagen en legenden uit Nederland Oude spelletjes 

Speelgoed van vroeger 

groep 3/4 Prehistorie in Nederland Romeinse tijd en invloed in Nederland 

groep 5/6 Ridders, kastelen en kloosters, de 

Middeleeuwen in Nederland 

Ontdekkingsreizigers en de Gouden Eeuw in 

Nederland 

groep 7/8 Industriële revolutie in Nederland Wereld Oorlog II in Nederland 

 

 

AARDRIJKSKUNDE Jaar 1 (2018-2019 / 2020-2021) Jaar 2 (2017-2018 / 2019-2020) 

groep 1/2 Werken met maquettes en 

grondplaten 

De natuur en dieren in de natuur in 

Nederland 

groep 3/4 Landkaart Nederland herkennen, 

sociale geografie, polders, rivieren, 

steden en dorpen 

Plattegronden maken, transportmiddelen, 

havens 

groep 5/6 Belangrijke plaatsen (Europoort, 

Schiphol, Deltawerken, etc), de 

Randstad, kaartlezen  

Legendes maken en begrijpen, provincies 

en (hoofd)steden, waterwegen 

groep 7/8 Steden, rivieren, etc. kennen, 

landgebruik (wat), export producten 

Landgebruik (waar), herhaling steden 

rivieren, etc. kennen 

Voor de leerlingen van het Primair Onderwijs wordt een aparte sinterklaasviering verzorgd van 3 uur op de 

zaterdagochtend vóór het onthaal van Sinterklaas op de Nederlandse Ambassade. In de lesweken vóór 

sinterklaas is er extra aandacht voor rijmen, gedichtjes en versjes. En op school wordt natuurlijk ook de schoen 

gezet. Tijdens de Sinterklaasviering komen pieten op bezoek en wordt de ontvangst van Sinterklaas op de 

Nederlandse ambassade voorbereid aan de hand van een Sinterklaasverhaal. 

3.4 Daarnaast wordt er sinds twee jaar een kerstmaaltijd voor de kinderen georganiseerd. En uiteraard wordt er 

een Koningsdag programma aangeboden, vaak met oud-Nederlandse spelletjes.
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Voortgezet onderwijs (VO) 

3.4.1 Het onderwijsaanbod - VO 

 

Het NTC-onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat leerlingen bij 

terugkeer naar Nederland zoveel mogelijk aansluiting vinden in het Nederlandse onderwijs. Ons 

onderwijskundig VO-beleid kent drie aspecten: 

1. Het realiseren van de algemene doelstellingen die door de Nederlandse overheid zijn geformuleerd. 

2. Het voorbereiden van de leerlingen op een afsluitend examen van hun Nederlandse voortgezet 

onderwijs (IB, IGCSE Nederlands eerste of tweede taal, Certificaat Nederlands). 

3. Het voorbereiden van de leerlingen op eventuele terugkeer naar Nederland. 

 

Wij zorgen ervoor dat er voldoende tijd is voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te maken. Onze 

leerlingen hebben 2,5 uur aan contacturen per week. Daarnaast krijgen de leerlingen huiswerk mee. De 

beperkte hoeveelheid contacturen noodzaakt de Taaltoekel tot het optimaliseren en maximaliseren van de 

schaarse onderwijstijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten. 

De feitelijke onderwijstijd maximaliseren wij door het treffen van de volgende maatregelen: 

• De Taaltoekel voert een actief beleid om onnodig verlies van deze schaarse onderwijstijd tegen te 

gaan: we zorgen ervoor dat de lessen op tijd beginnen, gaan ordeverstoringen tegen en doen er alles 

aan om uitval te voorkomen. Als de lesdoelen niet gehaald worden, dan wordt de leertijd uitgebreid 

door het geven van extra huiswerk. 

• Wij houden de tijd voor niet-onderwijsinhoudelijke zaken, zoals klassenmanagement, administratie en 

organisatie, tijdens de les zo beperkt mogelijk. 

• Zaken die voor NTC-onderwijs van belang zijn, maar op de dagschool voldoende aan de orde komen, 

krijgen minder aandacht. 

 

Kortom, wij  proberen onderwijstijd te optimaliseren door onderwijs op maat te verzorgen en door leerlingen 

zelfstandig of in kleine groepjes te laten werken. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften kunnen op deze 

manier extra leertijd ontvangen. 

 

De beperkte tijd die ons ter beschikking staat, noodzaakt ons ook tot het stellen van prioriteiten in de aan te 

bieden leerstof, hierbij selecteren wij welke taallessen zeker wél en welke in mindere mate aan bod dienen te 

komen. 

3.4.2 Taalaanbod – VO 

De Taaltoekel werkt in het Voortgezet Onderwijs met de lesmethode Nieuw Nederlands. Alle kerndoelen van 

het Nederlands taalonderwijs komen in ‘Nieuw Nederlands’ aan bod. 

De beschrijving van de leerstof verdeeld over de achtereenvolgende jaren, staat uitgelegd in het vakleerplan 

van het Voortgezet Onderwijs. De methode Nieuw Nederlands stimuleert het ‘actief leren’. Actief leren wordt 

door de hele school doorgevoerd. Zo sluit het voortgezet onderwijs aan op de actief leren aanpak van het 

basisonderwijs en daarvoor het peuteronderwijs. 

 

Ook het lezen komt uitgebreid aan bod. Elke leerling leest meerdere jeugdboeken per schooljaar en schrijft 

daarover een boekverslag of maakt er een boekenopdracht over. 

De bibliotheek is de laatste jaren uitgebreid met meer VO-boeken. Voor de komende vier jaar willen wij het 

literatuurprogramma verder uitwerken. 

Doelen in het VO 

Leerlijn Lesprogramma Nieuw Nederlands 

Luister- en kijkvaardigheid De leerling leert deel te nemen aan overleg, planning en discussie in 

een groep 

Spreek- en gespreksvaardigheid De leerling kan zich begrijpelijk uitdrukken. 

De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. 

Leesvaardigheid De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van 

informatie uit gesproken en geschreven teksten. 

Schrijfvaardigheid De leerling leert zich houden aan conventies (spelling, grammaticaal 
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correcte zinnen, woordgebruik) en kent het belang van die conventies 

Woordenschat De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn 

woordenschat. 

Fictie De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen 

die aan zijn belangstelling tegemoet komen en zijn belevingswereld 

uitbreiden. 

Examen De leerling werkt toe naar een voor hem passend examen: IB, IGCSE 

of Certificaat Nederlands 

 

Verder vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen leren reflecteren op de manier waarop zij hun 

taalactiviteiten uitvoeren en leren, en op grond daarvan en van reacties van anderen, conclusies leren trekken 

voor het uitvoeren van nieuwe taalactiviteiten. Wij leren onze leerlingen om schriftelijke en digitale bronnen te 

zoeken, te ordenen en te beoordelen op waarde voor henzelf en anderen. 

3.4.3 Woordenschatonderwijs - VO 

Het woordenschatonderwijs is geïntegreerd in de lessen uit de lesmethode Nieuw Nederlands. De leerlingen 

wordt geleerd om strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van hun woordenschat. Ook worden zij 

gestimuleerd om zoveel mogelijk Nederlandse boeken te lezen en om Nederlandse films en tv te kijken. 

3.4.4 Cultuuronderwijs - VO 

Wij willen de weinige lesuren die er zijn bij NTC-onderwijs voor het voortgezet onderwijs zoveel mogelijk 

benutten voor het onderwijzen van de Nederlandse taal. Daarom wordt de Nederlandse cultuur zoveel 

mogelijk verweven in de wekelijkse lessen. 

Naast de lesmethode waarin voldoende aanknopingspunten geboden worden voor de Nederlandse cultuur, 

grijpen wij ook terug op belangrijke gebeurtenissen uit het Nederlandse nieuws. Hiervoor wordt vooral gebruik 

gemaakt van nieuwsberichten op het internet. Belangrijke Nederlandse gebeurtenissen komen ook voor in de 

begrijpend lezen lessen van de internet-lesmethode Nieuwsbegrip, waaruit regelmatig een onderwerp wordt 

aangeboden in de lessen. 

 

Begin december wordt tijdens de les aandacht besteed aan het vieren van het Sinterklaasfeest, waarbij de 

nadruk wordt gelegd op het schrijven van verzen. De VO-studenten vieren samen met het primair onderwijs 

Koningsdag met school. Een aangepast cultureel programma op niveau wordt dan uitgewerkt voor de diverse 

leeftijdsgroepen. Wij vinden het belangrijk dat we met de hele school het schooljaar afsluiten. Dat betekent 

dat de VO-studenten een rol krijgen bij het organiseren en uitvoeren van een gepast programma ter afsluiting 

van het schooljaar. 

3.5 Het volgen van de ontwikkeling 

3.5.1 Leerlingenzorg algemeen 

Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Om te 

beginnen vindt bij binnenkomst een uitgebreide intake plaats, waarbij de NTC richting van de leerling wordt 

bepaald, en vervolgens leerdoelen worden vastgesteld. We bespreken deze met de ouders, om wederzijdse 

verwachtingen op elkaar af te kunnen stemmen.  

 

Voor de voortgangstoetsing maakt de Taaltoekel gebruik van drie onderdelen: 

• de methodegebonden toetsen  

• de LeerlingVolgSysteemtoetsen van CITO (PO) en Diataal (VO) 

• interne leerlingbesprekingen  

 

Bij de methode gebondentoetsen is het beoordelen van de prestaties vooral een middel, om te zien wat de 

leerling van de lessen opsteekt om hem bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. 

De LeerlingVolgSysteemtoetsen zijn onafhankelijk van de lesmethodes. Hierbij ligt de nadruk op de 

beoordeling van de leerprestaties. Voor elke NTC-richting zijn doelen gesteld en met behulp van 
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signaleringstoetsen wordt in de loop van het leerproces nagegaan welke leerlingen deze doelen halen. Er 

wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn, tussentijds en aan het einde van een onderwijsperiode. De CITO 

en Diataal-methodes lenen zich hiervoor goed. De toetsen hebben met name een signalerende functie. 

  

Twee keer per jaar vinden er interne leerlingbesprekingen plaats. Bij deze leerlingbesprekingen zijn de 

leerkracht, de eventuele klassen assistent en, indien gewenst, de directeur aanwezig. Tijdens deze 

besprekingen komt niet alleen de voortgang maar ook het welbevinden van de leerling ter sprake. 

 

Speciale aangepaste zorg betreft doorgaans de leerlingen die moeite hebben om de vastgestelde doelen te 

halen of leerlingen die bovengemiddeld presteren. Bijstelling van het programma is dan noodzakelijk. In dat 

geval verricht de leerkracht nader onderzoek en stelt een handelingsplan op, om dit vervolgens in de klas en 

thuis, met behulp van de ouders, uit te voeren. In de zorg voor leerlingen onderscheiden we in het algemeen 

vier fasen: 

• signalering - opsporen van risicoleerlingen; 

• diagnosticering -, doen van nader onderzoek; 

• remediëring - speciale begeleiding; 

• evaluatie van die speciale begeleiding. 

3.5.2 Signalering en diagnosticering 

3.5.2.1 Signalering en diagnostisering in het peuteronderwijs 

Met behulp van de observatielijst van de lesmethode Puk & Ko wordt bepaald of een kind aan de voorwaarden 

of een deel van de voorwaarden voldoet om moeiteloos te kunnen instromen in groep 1 van het 

basisonderwijs. De observatielijst sluit aan bij de observatielijst van de lesmethode Ik & Ko uit groep 1. In de 

observatielijst staan doelen geformuleerd voor de ontwikkelingsgebieden taalvaardigheid en sociaal 

communicatieve vaardigheden. 

 

               De peuterleidster past haar begeleiding doelgericht aan. Zij maakt daarbij onderscheid in: 

• kinderen die nog nauwelijks Nederlands begrijpen; 

• kinderen die wel wat Nederlands begrijpen maar het nog niet kunnen gebruiken; 

• kinderen die Nederlands begrijpen en het ook al kunnen gebruiken. 

Omdat het bij peuters moeilijk is vast te stellen hoe groot de eventuele Nederlandse taalachterstand is, wordt 

de hantering van Richting 1 en 2 kinderen hier niet toegepast. 

 

Kinderen die nog nauwelijks Nederlands begrijpen, krijgen vooral eenvoudig en begrijpelijk taalaanbod in het 

hier-en-nu. Er wordt verwoord wat de kinderen doen en wat de peuterleidster zelf doet. Dingen worden 

aangewezen, voorgedaan en uitgebeeld. De peuterleidster is daarbij voornamelijk zelf aan het woord, maar 

houdt de reacties van de kinderen op wat ze zegt en doet, goed in de gaten om te kijken of de kinderen 

begrijpen wat er gezegd wordt. 

 

Kinderen die wel wat Nederlands begrijpen maar het nog niet kunnen gebruiken, krijgen ook vooral eenvoudig 

en begrijpelijk taalaanbod in het hier-en-nu. Daarnaast worden zij af en toe extra uitgedaagd om zelf bepaalde 

woorden te gebruiken, dingen aan te wijzen, iets voor te doen of uit te beelden. Dit gebeurt onder andere 

door het stellen van ja/nee-vragen of vragen die een kort antwoord behoeven. Ook hier houdt de 

peuterleidster goed in de gaten of de kinderen begrijpen wat er gezegd wordt. 

 

Kinderen die Nederlands begrijpen en ook al kunnen gebruiken krijgen wat moeilijker taalaanbod. De 

gesprekken beperken zich niet tot het hier-en-nu. De kinderen zelf verwoorden zo veel mogelijk wat ze doen, 

zien, horen en voelen. De peuterleidster helpt daarbij door het stellen van prikkelende en stimulerende open-

vragen. Deze kinderen worden aangespoord om samen te werken en eenvoudige opdrachtjes uit te voeren. De 

interactie met de peuterleidster, maar vooral met de kinderen onderling wordt gestimuleerd. 

 

Door het bijhouden van de observatielijsten wordt de groeilijn per kind bijgehouden. Twee keer per jaar 

worden alle kinderen besproken tijdens een interne leerlingbespreking. Twee keer per jaar, in december en in 

mei, worden er oudergesprekken gehouden over de voortgang van de kinderen. Bij het oudergesprek in mei 
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krijgen de ouders ook een peuterrapport van hun kind. De observaties van het hele schooljaar zijn daarin 

verwerkt en geven een uiteindelijk resultaat van waar de peuter staat aan het eind van het schooljaar. De 

peuterleidster houdt daarnaast gedurende het schooljaar een peuterportfolio bij. Daarin komen de werkjes en 

schrijft de peuterleidster wat de activiteiten zijn geweest. Het portfolio wordt verder opgesierd met foto’s van 

het desbetreffende kind, gedurende het hele schooljaar. Het portfolio krijgt de peuter aan het eind van het 

schooljaar mee naar huis. 

3.5.2.2 Signalering en diagnosticering in het primair onderwijs 

Onder de methodegebonden toetsen verstaan wij de toetsen naar aanleiding van de aangeboden lesstof uit de 

lesmethode. Groep 3 maakt elke 3e lesweek een taal/spellingtoets. Groep 4 t/m 8 maken elke 4e lesweek een 

taal- en spellingtoets, elke 6e lesweek een begrijpend lezen toets en elke 8e lesweek een woordenschattoets. 

Voor groep 1 en 2 bestaan geen methodegebonden toetsen. Wel worden drie keer per jaar de 

observatielijsten behorend bij de lesmethode ingevuld om de vorderingen per leerling vast te leggen. 

CITO-toetsen zijn algemene toetsen die meten waar het desbetreffende kind zich bevindt op de leerlijn in 

vergelijk met zijn/haar leeftijdsgenoten in Nederland. Wij volgen de jaarverdeling van de CITO-toetsen zoals 

die zijn voorgeschreven door het CITO-Leerlingvolgsysteem. Op advies van de NOB is er een keuze gemaakt uit 

het CITO-toetsaanbod. 

Toetsoverzicht voor NTC-richting 1 en 2  

Leerstofgebied Toetspakket Cito Groep  

Taal Taaltoets alle Kinderen, toets B 

Taal voor kleuters, toets M 

1 en 2  

Spelling LOVS Spelling, toets E 3 t/m 8 

Woordenschat LOVS Woordenschat, toets M 3 t/m 8  

Technisch lezen 

 

Drie Minuten Toets, toets M  

AVI, toets E 

Grafemen en Auditieve Synthese toets, toets M 

3 t/m 8 

3 t/m 8 

3 

Begrijpend lezen LOVS Begrijpend lezen, toets M 4 t/m 8 

 

In de groepen 1 tot en met 4 gebruiken we de TAK-toets als diagnosticeringsinstrument. Aan de hand daarvan 

kan uitgevonden worden waar precies de problemen zijn en vervolgens maken we een handelingsplan.  

Bij leerlingen vanaf groep 5 die meer dan eens onvoldoende presteren op de toetsen uit de taalmethode, of 

die bij de CITO-toetsen uitkomen op D- of E-niveau, kunnen we besluiten tot een extra toetsing. Daarna 

worden ze op de leerlingbespreking ingebracht en stellen we een handelingsplan op. Het is daarbij van belang 

dat alle partijen, de leerkracht, de ouders èn de leerling achter de extra aanpak staan.  

 

December en eind mei vinden de interne leerlingbesprekingen plaats. Daarbij worden de rapporten 

meegenomen in de bespreking. Tijdens deze leerlingbespreking komen zowel de resultaten als het 

welbevinden van de leerling aan bod. Aanpak in de klas en adviezen aan ouders worden besproken.  

Tijdens de oudergesprekken half december en eind mei wordt met ouders de resultaten van hun kind 

besproken, maar ook het plezier waarmee het kind naar school gaat, en de begeleiding van het huiswerk en 

lezen thuis. 

 

De resultaten van de methodegebonden toetsen worden verwerkt in de twee rapporten. De resultaten van de 

LeerlingVolgSysteem-toetsen worden opgenomen in het digitale leerlingvolgsysteembestand. De orginele 

CITO-toetsen en de rapporten worden bewaard in het leerlingdossier, evenals de gespreknotities van de 

interne leerlingbesprekingen en de oudergesprekken.  

 

 

3.5.2.3 Signalering en diagnosticering in het voortgezet onderwijs 
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Door middel van de methodegebonden toetsen worden de vorderingen van de leerlingen bijgehouden: wat 

hebben zij van de lessen opgestoken en kan het leerproces verder geoptimaliseerd worden door aanpassing 

van de lessen. De nadruk bij de beoordeling ligt op de leerprestaties. De toetsen hebben voornamelijk een 

signalerende functie. Naar aanleiding van de resultaten wordt gekeken of de leerdoelen tussentijds en aan het 

einde van een onderwijsperiode zijn bereikt. 

 

Er zijn nu ook methode onafhankelijke toetsen voor het VO op de markt; “Diataal”. De toetsen geven een 

goede weergave van het niveau van de leerling en een goed beeld van het niveau ten opzicht van het 

gemiddelde niveau in Nederland. Tijdens schooljaar 2015-2016 hebben we deze bij het VO afgenomen. Het gaf 

veel problemen, vanwege het slechte internet door de “noodtoestand”. Dit was de reden dat we het afgelopen 

schooljaar hebben afgezien van toetsen. Wanneer het internet het toelaat gaan we deze toetsen weer 

afnemen. 

. 

Mocht de leerkracht constateren dat een leerling ondermaats presteert of te vaak afwezig is, dan zal er contact 

worden opgenomen met de ouders van de leerling. Samen met de leerling, de ouders en de leerkracht wordt 

gekeken hoe het leerproces verbeterd kan worden. Indien nodig wordt een handelingsplan opgesteld. Wij 

sturen de leerlingen zoveel mogelijk aan om eigen verantwoordelijkheid voor hun werk en voor hun eigen 

leerproces te nemen.  

Bij aanvang van elk schooljaar heeft de VO-leerkracht een gesprek met elke leerling om de leermotivatie en 

toekomstplanning af te stemmen. Tijdens de oudergesprekken in december waarbij ook de leerlingen zelf 

aanwezig zijn, worden de toekomstplannen en de examenmogelijkheden besproken en vastgelegd. 

 

Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse mondelinge en schriftelijke 

taalvaardigheid van de leerlingen. Bij binnenkomst vindt een intake plaats waarbij de taalrichting van de 

leerling wordt bepaald en vervolgens de leerdoelen worden vastgesteld. Tijdens de intake worden ook de 

wederzijdse verwachtingen op elkaar afgestemd. 

 

De leerlingen ontvangen tweemaal per jaar, half december en eind mei, een rapport over hun voortgang. Half 

december en eind  mei worden ouders samen met hun kind uitgenodigd voor een gesprek. 

3.5.3 Speciale begeleiding en evaluatie 

Bij onderprestatie wordt tijdens de interne leerlingbespreking besloten of een handelingsplan moet worden 

opgesteld. Een handelingsplan is nadrukkelijk bedoeld voor leerlingen die om wat voor reden dan ook zijn 

achtergeraakt en waarvan verwacht wordt dat ze met extra begeleiding weer met de groep kunnen meedoen. 

Alle handelingsplannen worden bewaard in de leerlingdossiers. 

  

Individuele handelingsplannen worden toegespitst op de aanpak van één leerling. Dit handelingsplan wordt 

door de ouders ondertekend. Een groepshandelingsplan wordt opgesteld als meerdere kinderen in de groep 

extra aanpak vergen. Ouders worden van deze aanpak op de hoogte gesteld, echter wordt het handelingsplan 

in dit geval niet ondertekend door de ouders. De handelingsplannen worden SMART opgesteld. Bij voltijds 

onderwijs is een periode van 6 weken de richtlijn voor het verloop van een handelingsplan. Omdat wij NTC-

onderwijs aanbieden, wordt er soms gekozen voor een wat langere looptijd van het handelingsplan. Aan het 

eind van de looptijd van het handelingsplan wordt de leerling getoetst en worden de resultaten en de aanpak 

geëvalueerd. Indien nodig, kan er daarna gekozen worden voor een verlenging en/of aanpassing van het 

handelingsplan. 
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4. Schoolorganisatie en ondersteunende processen 

4.1 Juridische organisatie 

Vereniging Nederlandse School in Addis Abeba, de Taaltoekel, verzorgt al sinds het begin van de jaren tachtig 

Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Sinds 23 maart 1999 is de organisatie formeel een vereniging.  

 

De Taaltoekel is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 27178949 en inschrijfnaam: 

Nederlandse School Addis Abeba. 

 

Het schoolgebouw bevindt zich op het terrein van de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba. De Taaltoekel 

volgt de Nederlandse wetgeving. 

4.2 Bestuurlijke organisatie 

Het bestuur kiest te besturen vanuit een toeziende taakopvatting aangaande alle onderwijskundige en 

organisatorische zaken en een beleidsbepalende taakopvatting inzake alle andere bestuurlijke 

verantwoordelijkheden. Het bestuur vertrouwt de uitvoering van het onderwijs volledig toe aan de directie en 

het onderwijsteam. 

 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers uit de Nederlands sprekende gemeenschap in Ethiopïe, veelal ouders met 

kinderen op de Taaltoekel. Voor het schooljaar 2016-2017 bestaat het bestuur uit een voorzitter, een 

penningmeester, een secretaris, een lid verantwoordelijk voor H&R en twee algemene bestuursleden.  

 

Bestuurswisseling is frequent en vindt vaak al na een of twee schooljaren plaats. De achtergrond en ervaring 

van bestuursleden is daarmee wisselend. Enthousiasme en bereidheid om een behoorlijke tijdsinvestering te 

maken, met name voor de voorzitter, penningmeester en secretaris, zijn eerste vereisten.  

 

Om een goede overdracht van kennis en ervaring bij bestuurswisselingen te waarborgen, investeert het 

bestuur steeds meer tijd en energie in het inzichtelijk en relatief makkelijk overdraagbaar maken van 

essentïele informatie en kerntaken die bij de verschillende bestuursfuncties horen. Dit doet het bestuur onder 

andere door het opzetten van gebruikersvriendelijke systemen en door een goede documentatie van het 

uitgevoerde beleid. Zo kunnen nieuwe bestuursleden zich snel inlezen en snel aan de slag. 

 

Het bestuursreglement en directiereglement zijn herzien en aangenomen op 20 November 2012. Het bestuur 

vergadert eens per maand tijdens de schoolmaanden. Dat komt neer op 10 vergaderingen per jaar. Daarnaast 

zijn er twee keer per jaar vergaderingen samen met het onderwijsteam en is er eens per jaar een Algemene 

Leden Vergadering. De taakverdeling tussen bestuur en directie is vastgelegd in het directiereglement. Contact 

met internationale scholen waar Taaltoekelleerlingen hun dagonderwijs volgen verloopt via de directeur. 

4.3 Financieel beleid 

De huidige financiële situatie is robuust. Er is geld gereserveerd om 6 maanden langlopende kosten te kunnen 

financiëren. De huidige totale reserve  bedraagt het dubbele van dit bedrag.  

 

Het  bestuur van schooljaar 2012-2013 heeft een financieel/administratief assistent aangetrokken ter 

ondersteuning van de penningmeester. Dit bevalt goed en wordt tot op heden gecontinueerd. 

 

Financiering van de school is primair afhankelijk van het leerlingenaantal. Leerlingenaantallen voor de 

komende jaren zijn niet te voorspellen. Het afgelopen jaar is het leerlingenaantal fors teruggelopen door het 

vertrek van een bovenmatig aantal families eind schooljaar 2015-2016 en minder nieuwe leerlingen in 

schooljaar 2016-2017 (waarschijnlijk mede door de “noodtoestand’). Er zal worden gewerkt aan financiële 

scenario’s voor het geval er opeens veel minder geld beschikbaar is, ter beheersing van dit risico.  

De school heeft  geen  secundaire inkomsten. Er zal blijven worden gezocht naar alternatieve financierings 

mogelijkheden.   
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De financiële verrichtingen worden jaarlijks gecontroleerd door een kascommissie die aan de algemene 

ledenvergadering rapporteert. 

4.4 Aannamebeleid 

Alvorens een leerling kan worden toegelaten op de Taaltoekel zal eerst een intakegesprek plaatsvinden met de 

leerling en zijn ouder(s)/verzorger(s) en de directeur van de school. Tijdens het intakegesprek komen zaken 

aan de orde als het Nederlands taal- en begripsniveau van de leerling, de resultaten van het laatst genoten 

Nederlands onderwijs en de thuissituatie van de leerling. Bij akkoord van beide partijen tekenen 

ouders/verzorgers en de directeur een schoolovereenkomst. 

 

Het niveau van het Nederlands van het kind mag op het moment van toelating niet meer achterlopen dan een 

maximum van twee jaar met het niveau dat volgens de norm van de Nederlandse scholen bij hun leeftijd past. 

De directeur kan beslissen tot toetsing van de leerling als het Nederlands niveau van de leerling niet duidelijk 

is. Voor toetsing worden de CITO toetsen voor lezen, woordenschat en taalbegrip gebruikt en eventueel 

toetsen van de lesmethodes Taalactief of De Leessleutel. 

De directeur kan in geval van twijfel overgaan tot een proefperiode.  

 

Indien een leerling de Taaltoekel gaat verlaten, dient dit schriftelijk te worden medegedeeld aan de directeur. 

De ouders/verzorgers ontvangen naast de laatste leerlinggegevens van hun kind, een onderwijskundig rapport 

en een bewijs van uitschrijving.  

4.5 Huisvesting 

De Nederlandse School is gelegen op het terrein van de Nederlandse Ambassade. De ambassade ligt aan de 

ringweg van Addis Abeba. Addis heeft geen echte ambassadewijk en de buitenlanders wonen verspreid over 

de stad. Een deel van de kinderen woont in de buurt van de ambassade, de andere kinderen moeten een half 

tot een heel uur reizen om bij de school te komen.  

 

De school heeft de beschikking over een nieuw gebouwd pand met twee leslokalen, toiletten, een keukentje, 

een schuurtje en een berging. In het afgelopen schooljaar is de toekel in de tuin gerenoveerd tot een gesloten 

derde klaslokaal. Dit geeft meer mogelijkheden voor het inhalen van lessen, rekening te houden met 

bijvoorbeeld de kinderen van  andere dagscholen dan ICS en maakt het roosteren makkelijker. Het pand staat 

naast de ingang naar de behuizing van de ambassadestaf en beschikt over een tuin van ongeveer 750 vierkante 

meter met speeltoestellen. Er is aansluiting op water, afvoer en licht. 

4.6 Personeelsbeleid 

Het is ons tot het schooljaar 2015-2016 nog altijd gelukt, soms op het allerlaatste moment, om tenminste één 

leerkracht aan te trekken die in het bezit is van een PABO-diploma. Voor het schooljaar 2017-2018 is dit 

wederom gelukt. Dit blijft een groot aandachtspunt, dat ook de komende vier jaar onze aandacht heeft.  

 

Omdat coaching van nieuwe leerkrachten een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteit van het onderwijs op 

de Taaltoekel wordt er elk jaar een bedrag begroot welk besteed mag worden aan coachingstijd. 

Elk jaar wordt bekeken wie er van de teamleden en/of bestuursleden in aanmerking komen tot het volgen van 

de bijscholingscursus van de stichting NOB. 

 

De contracten die zijn aangegaan met de leerkrachten bevatten naast ziekteverlof ook een 

zwangerschapsverlofregeling.  

 

Elk jaar vinden er functioneringsgesprekken plaats tussen de teamleden en de directeur en tussen de directeur 

en een of twee bestuursleden. Verder is de directeur aanwezig bij alle bestuursvergaderingen en rapporteert 

hierover naar het team. Tweemaal per jaar is er een team/bestuursvergadering, waar onderwerpen plenair ter 

sprake komen.  
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4.7 Veiligheidsbeleid 

De Taaltoekel probeert een prettige sfeer te creëren voor haar leerlingen. Wij willen graag dat de kinderen zich 

veilig en vertrouwd voelen en met plezier naar de Taaltoekel komen. Een kind komt pas tot leren wanneer het 

zich prettig voelt. Daarom ziet het team er op toe dat iedereen met respect met elkaar omgaat. Zijzelf zullen 

daarvan uiteraard het goede voorbeeld geven.  

Onze uitgangspunten zijn: 

• de leerlingen worden gelijkwaardig behandeld; 

• iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing wordt gerespecteerd; 

• discriminatie wordt niet getolereerd. 

 

De Taaltoekel beschikt over een eigen schoolgebouw op het terrein van de Nederlandse Ambassade. Het 

schoolterrein straalt een rustige en veilige sfeer uit. Aan het begin van elk nieuw schooljaar wordt het 

Veiligheidsprotocol doorgenomen en bijgewerkt door de veiligheidsadviseur van de Nederlandse Ambassade. 

Meldingen over politiek onrust of andere problemen worden gecoördineerd via de Ambassade.  

 

De via de stichting NOB afgesloten WA-verzekering dekt de leerlingen (PO en VO), alsmede personeel, 

vrijwilligers en bestuurders voor alle activiteiten die onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de school 

worden uitgevoerd. Voor de peuters is er geen verzekering en worden de ouders geïnformeerd dat zijzelf 

verantwoordelijk zijn voor een WA- verzekering. Verder loopt er via de school een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.  

 

Gedurende het schooljaar 2015-2016 hebben drie leerkrachten en een assistent een BHV/EHBO cursus op de 

ambassade gevolgd. Met de ambassade is afgesproken dat de leerkrachten aan herhalingscursussen mogen 

deelnemen. 

4.8 Klachtenbeleid 

De Taaltoekel is via de NOB aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie van de Vereniging Bijzonder 

Scholen (VBS). De Landelijke Klachtencommissie VBS behandelt klachten van scholen in Nederland en van 

Nederlandse scholen in het buitenland voor zover deze de interne schoolklachtenprocedure doorlopen 

hebben. Pas in laatste instantie kan er een beroep worden gedaan op deze commissie, daar zij voor haar advies 

een aanzienlijke bijdrage per klacht vraagt. Deze laatste stap kan alleen worden gebruikt voor klachten ten 

aanzien van het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. 

 

De interne schoolklachtenprocedure van de Taaltoekel is als volgt. 

Klachten, problemen, vragen en dergelijke dienen in eerste instantie bij de direct betrokkene(n) te worden 

aangekaart. We gaan er vanuit dat we tot een voor alle partijen bevredigende oplossing kunnen komen.  

 

De volgorde van klachtenafhandeling is als volgt:  

1. Allereerst contact opnemen met de betreffende leerkracht/directeur. 

2. Vervolgens kan het bestuur ingeschakeld worden.  

3. Daarna de vertrouwenspersoon.  

4. Een ad hoc commissie van een niet-betrokken bestuurslid en de vertrouwenspersoon. 

5. Mocht er dan nog een probleem bestaan, dan kan contact opgenomen worden met de Landelijke 

klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen.  

 

Aan het begin van het schooljaar stelt de school een vertrouwenspersoon aan. Er wordt geprobeerd om 

iemand te vinden die voor meerdere jaren deze functie op zich kan nemen. Meer informatie hierover is 

opgenomen in het Huishoudelijk Reglement en de schoolgids. 
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4.9 Contacten 

4.9.1 Contact met ouders 

Contacten tussen school en de ouders vinden plaats op de volgende manieren: 

- Er worden informatieavonden georganiseerd. 

- Er is een blog op internet te vinden, waarop al het nieuws en informatie over de school te vinden is. 

Urgent nieuws wordt op de blog gezet, maar indien nodig ook verspreid via email en/of telefoon. Voor het 

verspreiden van foto’s van de kinderen via het blog wordt door de ouders een contract getekend, waarin 

zij toestemming verlenen. 

- Twee keer per jaar is er een gesprek met ouders over de vorderingen van hun kind(eren). 

- Mochten ouders tussendoor nog contact willen met leerkrachten dan kan er altijd contact worden 

opgenomen, hetzij persoonlijk voor of na de les, of per telefoon of email.  

- Bij de thema- en cultuurdagen helpen er ouders mee. Aan het eind van elke themadag worden ouders 

uitgenodigd om te komen kijken en mee te doen. 

- Aan het eind van het schooljaar wordt een slotfeest gevierd met alle leerlingen en ouders. 

- Voor de komende vier jaar zijn extra onderwijsinhoudelijke en ontwikkelingsgerichte 

informatiebijeenkomsten gepland voor de ouders. Uit de laatste ouderenquête bleek dat ouders hier 

interesse voor hebben. 

 

                4.9.2      Externe contacten 

 

Afspraken met de dagscholen 

Er zijn twee internationale dagscholen waarmee de Taaltoekel afspraken heeft gemaakt in verband met af te 

leggen examens Nederlands. 

De afspraken zijn gemaakt met Sandford International School (verder te noemen Sandford) en met de 

International Community School (verder te noemen ICS) te Addis Abeba.  

Sandford biedt de mogelijkheid om examen te doen op IGCSE niveau. De ICS biedt de mogelijkheid om examen 

te doen op IB niveau. Beide examensoorten hebben twee verschillende niveaus, waarbij verschil wordt 

gemaakt in een examen met Nederlands als eerste taal en een examen met Nederlands als tweede taal. 

Binnen de niveaus die het IB biedt is er ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor een hoger of lager niveau. 

Er is afgesproken dat de Taaltoekel de leerlingen begeleidt in het traject naar het examen van hun keuze, met 

uitzondering van IBAHL 

 

Beide scholen zullen de leerlingen voor het gewenste examen aanmelden bij de desbetreffende autoriteit. De 

Taaltoekel is zelf aangemeld om de examens CNvAT af te mogen nemen, die verlopen dus niet via een 

dagschool.  

Sandford 

Voor leerlingen die geen leerling zijn bij Sandford moet voor het IGCSE examen een betaling worden gedaan bij 

de financiële administratie van Sandford.  

Het IGCSE examen kan worden gedaan in een core versie of een extended versie. Bij de core versie is een C het 

hoogst haalbare resultaat. Bij de extended versie is een A+ het hoogst haalbare resultaat. Bij het examen op 

extended niveau is een schrijfopdracht toegevoegd aan het core examen. 

 

ICS 

In de maand januari voorafgaand aan het examen krijgen de IB-leerlingen op ICS een proefexamen dat door de 

leerkracht van de Taaltoekel zal worden beoordeeld. Om deze beoordeling zo goed mogelijk te kunnen doen, 

verstrekt ICS alle benodigde informatie. Naar aanleiding van het resultaat van het proefexamen verstrekt de 

docent van de Taaltoekel aan ICS een verwacht examenresultaat.  

ICS verstrekt de docent proefexamens waar de leerling op zal kunnen oefenen in de periode voor het examen. 

Ook hiervoor wordt de benodigde informatie ten behoeve van de beoordeling door ICS aan de Taaltoekel 

verstrekt.  
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De school heeft nauw contact met de Nederlandse Ambassade. Niet alleen over het gebruik van het 

schoolterrein maar ook over zaken zoals veiligheid en advies. 

 

De Taaltoekel houdt contact met de Nederlandse vereniging in Ethiopië (NVE) over het combineren van 

festiviteiten zoals sinterklaas en koningsdag. De komende vier jaar zullen we de samenwerking met de NVE 

intensiveren om waar mogelijk elkaars bekendheid te vergroten. 

Omdat het NTC maar zo weinig onderwijsuren kent, is het niet wenselijk om een stagiaire voor de klas te 

zetten. De school vindt het wel belangrijk dat stagiaires kunnen meekijken op de school en kunnen leren van 

het team en het lesaanbod op de Taaltoekel. Daarom worden stagiaires welkom geheten op de Taaltoekel, 

zolang het het onderwijsproces van de leerlingen niet stoort. 

 

De directeur en het bestuur hebben regelmatig contact met de stichting NOB. De NOB adviseert en 

ondersteunt de school bij alle diverse aspecten van de schoolorganisatie. 

 

De Taaltoekel is geabonneerd op de digitale Nieuwsbrief van de Onderwijs Inspectie in Nederland. In maart 

2014 is het laatste inspectiebezoek geweest. Wanneer de volgende inspectie plaats vindt is nog niet bekend. 

4.9.2 Inburgeringscursus 

Als nevenactiviteit verzorgt de Taaltoekel inburgeringscursussen. In de wet op de Inburgering in Nederland 

staat dat mensen die een machtiging tot voorlopig verblijf willen aanvragen, het zogenaamde Basisexamen 

inburgering moeten afleggen. Dit examen bestaat uit drie delen:  

1. Toets Kennis van de Nederlandse Samenleving 

2. Toets gesproken Nederlands 

3. Toets Geletterdheid en Begrijpend lezen 

 

Het examen wordt op de Nederlandse Ambassade in Addis Abeba afgelegd. Tijdens de cursus wordt in 

vierentwintig lessen toegewerkt naar het Basisexamen Inburgering. Het aanvragen en afleggen van het 

examen is niet inbegrepen in de cursus. Ook voor mensen die het examen niet willen afleggen, maar wel 

Nederlands willen leren, staat de cursus open. 
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5. Integrale zorg voor kwaliteit 

5.1 Bepaling van de kwaliteit van de school 

 

De klanten van de Taaltoekel zijn de leerlingen en de ouders. Daarom hebben we in schooljaar 2016-2017 een 

leerling- en een ouder-enquête afgenomen. Bij het opzetten van de leerling-enquête waren ook de VO-

leerlingen betrokken. De uitslag gaf niet alleen een positief beeld, maar ook ideeën van de leerlingen zelf over 

hoe wij het onderwijs op de Taaltoekel nog beter en leuker kunnen maken. Zo gaven de VO leerlingen aan het 

lesboek wat gedateerd te vinden en gaan we komend jaar het boek vervangen. De resultaten van de 

ouderenquête waren overwegend positief, maar gaf wel aan dat de informatieverstrekking vanuit de school te 

wensen overlaat. Daarop zijn een aantal acties geformuleerd en naar de ouders gemaild. Deze acties betreffen 

een informatiebijeenkomst aan het begin van het nieuwe schooljaar, het goed up to date houden van de 

website, een kloppende jaarplanning en een goede schoolgids aan het begin van komend schooljaar. Al deze 

zaken worden in dit vierjarenplan meegenomen. De leerling- en ouder-enquête zal elke twee jaar worden 

afgenomen. De eerstvolgende leerling- en ouder-enquête zal gehouden worden in het schooljaar 2018-2019. 

 

 

Door een open sfeer te creëren met het team, hun inhoudelijke inbreng te waarderen en hun extra taken voor 

de school te respecteren, wordt de school breed uitgedragen. Alle teamleden zitten op één lijn. Tijd hiervoor 

wordt vrijgemaakt tijdens de maandelijkse teamvergaderingen, de team/bestuursvergaderingen, de 

teambuilding/trainingsdagen en de functioneringsgesprekken. 

 

Het bezoek van de Onderwijsinspectie vergt altijd weer extra tijd en voorbereiding van zowel het team als het 

bestuur. Aandachtspunten uit het onderzoeksverslag van maart 2014 zijn aangepakt. Wij zien uit naar het 

volgende bezoek (maart 2018?) 

 

Vanuit contacten met NOB is naar voren gekomen, dat  de school het NOB kan benaderen om een training in 

Addis op school te komen verzorgen. Met het team wordt in een teambuildingssessie in mei geïnventariseerd 

welke wensen er zijn en wordt dit op de nascholing in juli met het NOB besproken. De kosten voor vlucht en 

training worden door het NOB gedragen. Een prachtige mogelijkheid voor de Taaltoekel om het personeel te 

scholen. 

5.2 Formuleren, uitvoeren en evalueren van verbeterpunten 

In hoofdstuk 6 van dit schoolplan staan de verbeterpunten ten aanzien van de komende vier jaar in schema. De 

uitwerking van de verbeterpunten zijn verdeeld over de komende vier jaar. Aan het begin van elk schooljaar 

wordt een jaarplan gemaakt. Daarin wordt de evaluatie van het voorgaande schooljaar opgenomen en de 

verbeterpunten geëvalueerd. De verbeterpunten voor het komende schooljaar worden in het jaarplan in detail 

uitgewerkt, rekening houdend met de bezetting van het team op dat moment en de haalbaarheid van de 

diverse punten.  

5.3 Vasthouden van de bereikte kwaliteit 

Gezien de snelle en vele wisselingen die de NTC-scholen kennen en dus ook de Taaltoekel, is het belangrijk om 

borging mee te nemen in het activiteitenschema voor de komende vier jaar. De zogenoemde ABC-mappen, 

waarin de directeur en het bestuur afspraken en andere organisatorische onderdelen vastleggen worden elk 

jaar besproken en bijgewerkt. Het is belangrijk dat deze informatie niet alleen is opgeschreven maar ook 

jaarlijks wordt gedeeld en besproken met de desbetreffende partijen.  
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6. Samenvattende beleidsvoornemens voor de komende vier jaar 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken hebben we voor de komende vier jaar een aantal beleidsvoornemens geformuleerd. Deze zullen in de komende periode 

worden uitgewerkt en geëvalueerd in de jaarplannen van de komende jaren.  

Samenvattend schema beleidsvoornemens 

 Schooljaar 

2017-2018 

Schooljaar 

2018-2019 

Schooljaar 

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Aandachtsgebied - onderwijs 

Het onderwijsaanbod op onze school 

Planning en uitwerking leespromotie PO/VO x x x x 

Verbetering technisch leesniveau PO x x x x 

Verbetering woordenschat niveau PO/VO x x x x 

Opzetten en uitvoeren literatuuropdrachten VO x x x x 

Verder verbeteren computer- en internetgebruik in de lessen x x x x 

Uitbreiden materiaal themadagen PO x x x x 

Continuering tweejarig cultuurschema PO x x x x 

Didactisch handelen en pedagogisch klimaat 

Continuering aanpak en aandacht voor begrijpend lezen PO/VO x x x x 

Continuering aanpak en stimulering Actief Leren x x x x 

Verbeteren computernetwerk en internetontvangst op school x x x x 

Onderzoek en aanschaf juiste  digiborden                 x                 x   

Het volgen van de ontwikkeling 

Continuering onafhankelijke toetsen VO x x x x 

Continuering digitaal leerlingvolgsysteem x x x x 

Aandachtsgebied – bestuur en management 

Juridische organisatie 

WA-verzekering peuters afsluiten x    

Goed contact opbouwen met bank in Nederland x    

Statuten verduidelijken x    

Bestuurlijke organisatie 

Beleid opzetten voor continuering van de bestuurlijke organisatie x x   

Beleid opzetten voor continuering van de praktische sturing x x   

Jaarlijks vastleggen afspraken in bestuurs- en directiereglement x x x x 
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Schooljaar 

2017-2018 

 

Schooljaar 

2018-2019 

 

Schooljaar 

2019-2020 

 

Schooljaar 

2020-2021 

Afspraken en bestuur procedures bijhouden in ABC-bestuur map x x x x 

Stimuleren continuering bestuursleden x x x x 

Financieel beleid 

Alternatieve financiering zoeken als leerlingaantal daalt x x x x 

Behouden huidige teamsalarissen x x x x 

Personeelsbeleid 

Beleid opzetten voor continuering van goed onderwijskundig team x x x x 

Inzetten assistenten ten behoeve van kwaliteit x x x x 

Training computer- en internetgebruik in de les x x x x 

Continuering coaching team x x x x 

Het zoeken naar paboleraar beter adverteren x x x x 

Functiebeschrijving directeur verbeteren X    

NOB cursus in Addis organiseren (digiborden) x    

Nascholing NOB minimaal 2 leerkrachten in de zomer (plus overdracht naar 

overige leerkrachten begin volgend schooljaar) 
x x x x 

Contacten 

Planning en uitwerking ouderparticipatie x x x x 

Onderwijs- en ontwikkelingsgerichte informatiebijeenkomsten voor ouders 

aanbieden 
x x x x 

Vastleggen afspraken over examens met de internationale scholen x x x x 

Continueren reclame voor ons peuteronderwijs x x x x 

Carpoolen consolideren en stimuleren x x x x 

Schoolgids aanpassen x x x x 

Aandachtsgebied – kwaliteitszorg 

Evaluatiepunten     

Tweejaarlijkse zelfevaluatie  x  x 

Tweejaarlijkse ouderenquête  x  x 

Tweejaarlijkse leerlingenquête  x   

Bijhouden ABC-schoolmap x x x x 

 


