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1. De#functie#van#het#schoolplan(
1.1.

(Doelen(en(functies(van(het(schoolplan(

Het! schoolplan! heeft! vooral! de! functie! van! een! beleidsdocument.! Voor! de! periode! van! 2016:2020!
beschrijft! de! Stichting! Nederlandse! School! Düsseldorf! het! beleid! met! betrekking! tot! de! volgende!
onderdelen:!
• Onderwijskundig!beleid!
• Personeelsbeleid!
• Beleid! met! betrekking! tot! de! kwaliteitszorg! (bewaking! en! verbetering! van! de! kwaliteit! van! het!
onderwijs)!
• Overige!beleidsterreinen!(algemeen!strategisch,!financieel,!materieel!en!relationeel)!
!
Het!beleid!vormt!de!basis!voor!planmatige!schoolontwikkelingen!en!dient!als!uitgangspunt!voor!de!
planning!van!de!beleidsvoornemens!per!schooljaar.!Ook!is!het!schoolplan!de!verantwoording!naar!de!
Stichting!NOB!en!de!overheid:!het!schoolplan!wordt!in!ontvangst!genomen!door!de!inspectie!en!bij!
schoolbezoek!getoetst!aan!de!werkelijke!situatie.!!
!
De! Oranje! Leeuw! heeft! het! schoolplan! gebaseerd! op! de! Schrijfwijzer! van! de! stichting! NOB.! De!
didactische!adviezen!opgenomen!in!dit!schoolplan!komen!uit!het!raamschoolplan.!Daarbij!wordt!een!
NTC:locatie! soms! als! “school”! omschreven,! hoewel! we! willen! onderstrepen! geen! dagschool! te! zijn,!
maar!een!locatie!waar!Nederlands!onderwijs!wordt!aangeboden.!
!

1.2.

Totstandkoming(en(status(van(het(schoolplan(

Uitgaande!van!het!raamschoolplan!van!de!Stichting!NOB!hebben!de!directeur!en!het!!bestuur!van!het!
eerste! uur! van! de! school! gediscussieerd! over! aanvullingen! en! aanpassingen.! Er! zijn! keuzes!
geformuleerd!voor!beleidsonderwerpen!en!aandachtspunten!voor!de!volgende!vier!jaar!en!er!is!een!
trajectplanning!gemaakt!ten!aanzien!van!de!keuzes.!
!
Het!bestuur!heeft!na!overleg!met!de!directeur!het!schoolplan!vastgesteld.!
!

1.3.

Gerelateerde(documenten(en(bronnen(

Tussen!de!jaarlijkse!schoolgids!en!het!vier:jaarlijkse!schoolplan!zijn!er!–!ook!al!zijn!er!duidelijke!
verschillen!–!belangrijke!verbindingen.!!
Beide!documenten!zijn!middelen!binnen!het!kwaliteitszorgsysteem!van!de!school.!Hierbij!wordt!
zowel!uitgegaan!van!door!de!wetgever!gestelde!(kern)doelen!als!van!door!de!school!zelf!vastgestelde!
missie!en!verbeterdoelen.!Die!verbeterdoelen!vallen!uiteen!in!twee!categorieën:!
Verbeterdoelen!op!de!middellange!termijn,!die!in!het!vierjarig!schoolplan!zijn!uitgezet.!Dit!schoolplan!
vormt!een!weergave!van!te!verbeteren!onderwerpen.!
De! verbeterdoelen! die! in! het! komende! schooljaar! prioriteit! krijgen! en! onder! het! hoofdstuk!
‘Kwaliteitszorg’!vermeld!worden!in!de!schoolgids.!In!de!volgende!schoolgids!blikt!de!school!terug!en!
geeft!ouders!informatie!in!hoeverre!de!vorige!verbeterdoelen!ook!inderdaad!bereikt!zijn.!
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2. Context,(missie(en(visie:(de(bestaansreden(van(de(school(
2.1.

Schoolorganigram(

Bestuur!
(voorzi(er,!secretaris,!
penningmeester)!
Werkgever!en!bevoegd!gezag!

Werknemer!

gers!

Directeur,
&,Leerkracht,Groep!3!
Werknemer!

Leerkracht,
Groep!1!&!2!

rijwilli

!

Cultuurcommissie,
Vrijwilligers!

!
!
Oude
rs ,
v

Leerkracht,
Groep!4!&!5!
Werknemer!

Klassenassistent,
Werknemer!

Leerkracht,
Groep!6!&!7!
Werknemer!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.2.

Sterkte[(zwakteanalyse(van(onze(school(

!
Sterktes((intern)(
• Enthousiaste!en!meewerkende!ouders!
• Medewerking!van!ISD!
• Gemotiveerde!leerlingen!
• Ervaren!en!bevoegde!leerkrachten!met!
combinatiegroepen!
• Enthousiaste!en!ervaren!bestuurders!
• Succesvolle!accreditatie!2015!
• School!uitgebreid!tot!en!met!groep!8!
!
Zwaktes((intern)(
• Duurder!dan!omliggende!scholen,!maar!wel!
goedkoper!dan!Edufax!of!Wereldschool.!
• Nog! meer! gedifferentieerd! onderwijs!
gewenst,!t.b.v.!kwaliteit!en!motivatie!
• Website!kan!geoptimaliseerd!worden!t.b.v.!
meer!bekendheid.!
• Er!is!behoefte!aan!meer!ouderparticipatie.!

Kansen((extern)(
• Een! groei! aan! internationale! scholen! in! de!
omgeving!
• Samenwerking! met! andere! Nederlandse!
scholen!in!Duitsland!
• Bekendheid! binnen! de! regio! en! lokale!
scholen!

Bedreigingen((extern)(
• Subsidie! uit! Nederland! is! afgeschaft.!
Financiële! gevolgen! zijn! hoofdzakelijk!
afhankelijk! van! aantal! leerlingen! in! de!
toekomst.!
• Sterke!afhankelijkheid!van!ISD!
• Nederlands! consulaat! heeft! Düsseldorf!
verlaten!met!nog!onvoorziene!gevolgen!
!

!
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2.3.

Achtergronden/Uitgangspunten(

De! Oranje! Leeuw! is! opgericht! op! 3! juli! 2012! als! een! stichting! naar! Nederlands! recht.! De! officiële!
naam! is! Stichting! Nederlandse! School! Düsseldorf.! Deze! stichting! is! geregistreerd! bij! de! Kamer! van!
Koophandel! Den! Haag! en! is! aangesloten! bij! de! stichting! Nederlands! Onderwijs! in! het! Buitenland!
(NOB).!
!
De! school! is! ontstaan! uit! een! initiatief! van! ouders! van! leerlingen! op! de! International! School!
Düsseldorf.! Zij! vonden! dat! onderwijs! in! de! moedertaal! van! hun! kinderen! niet! alleen! belangrijk! is!
vanwege! een! mogelijke! terugkeer! naar! Nederland! of! Vlaanderen.! Maar! ook! omdat! een! sterke!
moedertaal! het! makkelijker! maakt! andere! talen! te! leren! en! een! gevoel! van! herkomst! geeft.! Erg!
belangrijk!in!een!stad!als!Düsseldorf!met!een!grote!internationale!gemeenschap!en!gelegen!op!nog!
geen!uur!rijden!van!de!Nederlandse!grens.!!
!
De! Oranje! Leeuw! (de! naam! is! een! verwijzing! naar! de! leeuw! die! voorkomt! zowel! in! het! wapen! van!
Nederland! en! Vlaanderen! als! in! het! wapen! van! Düsseldorf)! wil! dan! ook! een! school! zijn! waarin!
leerlingen!het!leuk!vinden!om!bezig!te!zijn!met!de!Nederlandse!taal!en!cultuur.!!
!
Onze!school!heeft!een!aantal!uitgangspunten,!die!mede!belangrijk!zijn!voor!onze!identiteit:!
•!
Onderwijs!aanbieden!dat!verantwoord!aansluit!en!voldoet!aan!de!onderwijskundige!eisen!die!
gesteld!worden!in!Nederland;!
•!
De! door! de! overheid! geformuleerde! kerndoelen! voor! de! Nederlandse! taal! vormen! de! basis!
voor! het! onderwijs! omvattende! het! spreken! en! luisteren,! lezen,! schrijven! en!
taalbeschouwing;!
•!
Onderwijs! aanbieden! dat! zich! naast! de! Nederlandse! taal! ook! richt! op! de! Nederlandse!
!
cultuur;!
•!
Onderwijs! aanbieden! op! een! zodanige! wijze! dat! leerlingen! het! leuk! vinden! en!
verantwoordelijkheid!leren!dragen!voor!het!leerproces;!
•!
Een!pedagogisch!klimaat!waarin!leerlingen!zich!veilig!en!geaccepteerd!voelen;!
•!
Een!grote!betrokkenheid!van!leerlingen,!leerkrachten,!bestuur!en!ouders.!
!

2.4.

Missie(

De!Oranje!Leeuw!heeft!als!missie!het!geven!van!Nederlandse!Taal!en!Cultuur!aan!Nederlandstalige!
leerlingen!in!het!primair!onderwijs!van!4!tot!en!met!14!jaar!in!Düsseldorf!gericht!op!een!eventuele!
terugkeer!van!leerlingen!naar!Nederland!of!Vlaanderen!en!de!instroom!in!het!onderwijs!aldaar.!!
!
De!Oranje!leeuw!biedt!onderwijs!aan!dat!aansluit!op!de!belevingswereld!van!de!kinderen,!rekening!
houdend! met! de! gestelde! kerndoelen! voor! Nederlands! onderwijs! en! het! toewerken! naar! de!
referentieniveaus!zoals!bepaald!door!het!Ministerie!van!Onderwijs.!Waarbij!de!ontwikkeling!van!de!
leerling!op!het!niveau!zoals!dat!in!Nederland!vereist!is,!voorop!staat.!
!
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2.5.

!

Visie(

In! de! afgelopen! vier! jaar! is! De! Oranje! Leeuw! gegroeid! tot! een! school! waarin! onderwijs! wordt!
aangeboden!van!groep!1!tot!en!met!8.!In!de!komende!vier!jaar,!wil!De!Oranje!Leeuw!de!groei!binnen!
deze! groepen! verder! ontwikkelen.! Het! hoofddoel! van! De! Oranje! Leeuw! is! onderwijs! aan! te! bieden!
aan!leerlingen!om!aansluiting!te!kunnen!krijgen!bij!Nederlands!onderwijs!bij!een!eventuele!terugkeer!
van! de! leerling! naar! Nederland! of! Vlaanderen,! daarbij! redelijkerwijs! rekening! houdend! met!
achtergrond,!niveau!en!leeftiid.!
!

2.6.

Doelstellingen(

De! Oranje! leeuw! heeft! de! volgende! doelstellingen! geformuleerd! voor! de! komende! vier! jaar,!
waarmee!we!onze!visie!willen!verwezenlijken:!
1) De!Oranje!Leeuw!moet!kinderen!van!groep!1!tot!en!met!groep!8!NTC!onderwijs!kunnen!blijven!
bieden.!
2) De!Oranje!Leeuw!wil!groeien!naar!een!school!van!tussen!de!50!en!60!leerlingen.!
3) Het! Onderwijs! moet! voldoen! aan! de! eisen! gesteld! aan! Nederlands! onderwijs,! door! het!
Nederlands!Ministerie!van!Onderwijs,!de!Onderwijsinspectie!en!de!Stichting!NOB.!
4) Voor! richting! 1! en! 2! leerlingen! moet! het! onderwijs! aansluiten! bij! het! onderwijs! in! Nederland.!
(Richting! 1! geeft! directe! aansluiting! bij! het! onderwijs! in! Nederland.! Bij! Richting! 2! hebben!
leerlingen!maximaal!2!jaar!achterstand!in!taalvaardigheden.)!
5) De! Oranje! Leeuw! dient! de! benodigde! faciliteiten! en! middelen! te! hebben! om! gedifferentieerd!
onderwijs!met!verschillende!werkvormen!aan!te!kunnen!bieden.!
6) De!Oranje!Leeuw!wil!kunnen!blijven!beschikken!over!een!team!van!ervaren!leerkrachten!onder!
leiding!van!een!enthousiaste!directeur.!
7) De!Oranje!Leeuw!zet!zich!als!doel!het!merendeel!van!de!ouders!actief!te!betrekken!bij!de!school.!
8) We!willen!onderwijs!van!hoge!kwaliteit!blijven!bieden!zodat!instroom!in!het!primair!onderwijs!in!
Nederland! mogelijk! is! en! :eventueel! met! geringe! extra! inspanning:! ook! studeren! in! NL!
uiteindelijk!mogelijk!zou!zijn.!
9) De!Oranje!Leeuw!stelt!zich!als!doel!haar!leerlingen!plezier!te!laten!beleven! in!het!leren!van!de!
Nederlandse!taal!en!cultuur.!
10) De!financiële!middelen!van!de!school!dienen!van!dien!aard!te!zijn!dat!sinds!het!wegvallen!van!de!
subsidie! of! bij! een! jaar! met! een! tegenvallend! aantal! leerlingen,! de! school! toch! kan! blijven!
bestaan.!!!!
11) Het!systeem!van!procedures!en!kwaliteitscontroles!moet!verder!worden!opgezet!om!er!voor!te!
waken!dat!we!onze!missie!en!visie!blijven!realiseren!en!onze!doelstellingen!blijven!halen.!
12) Binnen! het! onderwijs! wordt! er! een! digitale! leeromgeving! opgezet! voor! kinderen! in! de!!!!
bovenbouw!en!eventueel!later!ook!voor!kinderen!in!de!middenbouw.!!
!
!
!
!
!
!
!
!
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2.7.

!

Activiteiten(

!
!
Activiteit!

T.b.v.!
Planning!
doelstelling!
Opstellen!van!een!bestuursreglement! 2,3,11!
Jaar!1!&!2!
Opstellen!van!een!directiereglement! 6!
Jaar!2!&!3!
Bestuurskalender!maken!
Aanhalen!banden!met!NTC!scholen!
Aanhalen! banden! met! andere!
scholen!in!de!omgeving!t.b.v.!werving!
nieuwe!leerlingen!
Stroomlijnen!
en!
handhaven!
samenwerking!ISD!
Duidelijk!
communicatiebeleid!
opzetten!
Opzetten! tevredenheidsonderzoek!
leerlingen!
Goede!
financiële!
reserves!
waarborgen!!
Bankprocedure!optimmeren!
Financiële! zekerheid! waarborgen! na!
verval!subsidie!
Wisseling!
naar!
lokale!
belastingadviseur!
voor!
loonafrekening!
Werken!aan!effectiviteit!van!website!
Investeren!in!bijscholing!leerkrachten!
en!bestuur!
Opgezette!
kwaliteitscontroles!
hanteren,!
documenteren!
en!
evalueren!!
Groeien!van!groep!1!t/m!8!

11!
1,2!
1,2!

Jaarlijks!
Jaarlijks!
Jaarlijks!

Wie!
is!
verantwoordelijk!
Bestuur!
Bestuur!
&!
Directeur!
Voorzitter!
Bestuur!
Bestuur!

1,2,5!

Jaarlijks!

Voorzitter!

!

Jaar!1!&!2! Bestuur!

9,11!

Jaar!1!

Bestuur!

10!

Jaarlijks!

Penningmeester!

11!
10!

Jaar!1!
Jaarlijks!

Penningmeester!
Penningmeester!

11!

Jaar!1!

Voorzitter!
&!
Penningmeester!

2!
6!

Jaarlijks!
Jaarlijks!

Bestuur!
Bestuur!

11!

Jaarlijks!

Bestuur!
Directeur!

1,2!

Behoefteonderzoek!
doen!
bij!
gezinnen!in!de!omgeving!
Effectievere!leervormen!onderzoeken!!
Activiteiten! programma! ontwikkelen!
i.s.m.! ouders! ter! verhoging! van!
ouderparticipatie!
Uitbreiding!
onderwijsmaterialen!
t.b.v.!differentiatie!en!motivatie!
Uitbreiding!
materiaal!
woordenschatonderwijs!

1,2!

Jaar!
Bestuur!
2,3&4!
Jaar!1!&!2! Bestuur!
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3,4,9!
7!

1,4,5,8,9!
1,4,5,8,9!

&!

Jaar!2!&!3! Directeur!
Jaarlijks!
Bestuur,!
Directeur!
en!
Cultuurcommissie!
Jaar!1!&!2! Bestuur!
&!
Directeur!
Jaar!1!
Leerkracht!
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Uitbreiden! lesmaterialen! zelfstandig!
werken!
Leerlingvolgsysteem!
digitaliseren!
t.b.v.! kwaliteitscontrole! educatieve!
loopbaan!per!kind!
Inzet!klassenassistenten!structuren!
Coöperatieve!werkvormen!uitbreiden!
en!structureren!
Optimmeren!van!bibliotheek!
Gevarieerd!
opzetten!

1,4,5,8,9!

Jaar!1!

!

6,7,11!

Jaarlijks!

6!
1,4,5,8,9!

Jaar!1!
Jaar!1&2!

Bestuur!
Directeur!
Team!
Directeur!
Leerkracht!

3,4,5,9!

Jaar!1!

cultuurprogramma! 7,8!

Onderzoeken/uitbreiden/aanschaffen! 4,5,8,9!
van!ondersteunende!middelen!
Opzetten! digitale! leeromgeving! voor! 3,5,9!
kinderen! in! de! bovenbouw! en! later!
ook!eventueel!voor!de!middenbouw!
Opzetten! en! uitbouwen! van! 8,10!
sponsoractiviteiten!
!

Schoolplan jaar 2012-2016

Jaarlijks!

Jaar!1!
Jaar!1,2,3!

Jaar!
1,2,3,4!

&!
en!

Directeur!
en!
team!
Bestuur,!
Directeur!
&!
Cultuurcommissie!
Directeur!
en!
team!
Directeur!&!team!

Bestuur!
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3. Het$onderwijs:!NTC$primair(
!

3.1.

Algemeen(

In! dit! hoofdstuk! beschrijven! wij! de! onderwijskundige! vormgeving! van! ons! onderwijs.! We! besteden!
aandacht!aan!de!doelstellingen,!het!didactische!handelen!en!de!leerlingenzorg.!!

3.2.

Doelstellingen((

De! Oranje! Leeuw! heeft! als! doel! aan! te! sluiten! bij! het! onderwijs! in! Nederland.! Dit! betekent! dat!
leerlingen! die! na! verloop! van! tijd! terug! keren! naar! Nederland,! in! staat! moeten! zijn! hun!
schoolloopbaan!voort!te!zetten.!Daarom!richten!we!ons!op!het!toewerken!naar!de!kerndoelen!zoals!
deze!zijn!geformuleerd!voor!de!deelvaardigheden!van!de!Nederlandse!taal.!!
!
Afhankelijk!van!de!thuistaal!en!van!de!duur!van!het!verblijf!in!het!buitenland,!kan!bij!de!leerlingen!op!
een! aantal! punten! toch! enige! achterstand! zijn! ten! opzichte! van! hun! leeftijdsgenoten! in! Nederland.!
Desondanks! blijft! ons! streven! aan! te! sluiten! bij! het! onderwijsniveau! dat! wordt! verwacht! bij!
terugkomst!in!Nederland.!!
!
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!over!betekenis,!gebruik!en!vorm!van!de!taal;!!
• plezier!hebben!of!houden!in!het!gebruiken!en!beschouwen!van!de!taal.!!
!
Omdat!de!lessen!na!het!normale!dagonderwijs!op!de!internationale!school!plaatsvinden,!is!het!heel!
belangrijk! dat! de! kinderen! met! plezier! komen.! Dit! proberen! wij! te! stimuleren! door! een! goed!
pedagogisch! klimaat! te! realiseren,! de! kinderen! te! motiveren,! uitdagend! en! afwisselend! onderwijs!
aan! te! bieden.! Bovendien! vinden! we! het! belangrijk! dat! er! een! goed! sociaal! contact! tussen! de!
leerlingen!heerst!en!dat!de!stimulering!van!communicatie!gerealiseerd!wordt.!!
!
Doelstelling(en(onderwijsplanning(voor(NTC(Richting(1(en(2(
Het!is!onze!doelstelling!dat!de!leerlingen!met!plezier!naar!de!les!komen.!De!leerkracht!realiseert!zich!
dat!het!!soms!niet!makkelijk!is!voor!de!leerlingen!om!zich!na!de!dagschool!nog!optimaal!in!te!zetten!
voor! de! Nederlandse! les.! Een! belangrijk! uitgangspunt! is! daarom! dat! de! leerlingen! op! een! positieve!
manier!worden!benaderd!en!dat!er!zoveel!mogelijk!rekening!wordt!gehouden!met!ieders!kwaliteiten.!
Respect!voor!elkaar,!voor!de!leerkracht,!voor!de!lesmaterialen!en!voor!het!gebouw!waarin!we!te!gast!
zijn,!staan!daarbij!centraal.!!
!
Bij! de! intake! wordt! getracht! een! zo! goed! mogelijk! beeld! te! krijgen! van! het! Nederlandse! taalniveau!
van!het!kind,!van!de!verwachtingen!van!de!ouders!omtrent!NTC:onderwijs!en!van!de!mogelijkheden!
die!de!Oranje!Leeuw!kan!bieden.!Op!basis!daarvan!wordt!bepaald!of!het!kind!in!onze!schoolsituatie!
geplaatst!kan!worden!en!in!welke!richting!het!kind!moet!worden!geplaatst.!
!
!

Schoolplan jaar 2012-2016

pagina 10 / 41

!

!

!
!
3.2.1

Doelstelling!NTC!Richting!1!(Directe!aansluting!in!Nederland)!

Ons! onderwijs! heeft! in! deze! situatie! als! doelstelling! direct! aan! te! sluiten! bij! het! onderwijs! in!
Nederland.!We!richten!ons!op!het!toewerken!naar!de!kerndoelen!zoals!deze!geformuleerd!zijn!voor!
de!deelvaardigheden!van!de!Nederlandse!taal!(zie!bijlage!1)!en!de!tussendoelen!zoals!geformuleerd!
voor!de!verschillende!jaargroepen.!!
3.2.2!

Doelstelling!NTC!Richting!2!(Maximaal!2!jaar!achterstand!in!taalvaardigheden)!

Wanneer! een! van! de! ouders! Nederlands! spreekt! met! het! kind! en! de! taal! van! de! andere! ouder!
samenvalt!met!de!dagschooltaal,!heeft!de!leerling!te!maken!met!twee!talen.!Het!Nederlands!zal!vaak!
niet! de! dominante! taal! zijn! binnen! het! gezin.! Toch! streven! wij! ook! hier! de! kerndoelen! zoals! deze!
geformuleerd! zijn! voor! de! deelvaardigheden! van! de! Nederlandse! taal! en! de! tussendoelen! zoals!
geformuleerd! voor! de! verschillende! jaargroepen! te! bereiken,! zoals! bij! NTC:richting! 1.! Omdat! de!
startsituatie!anders!is,!is!gebruik!van!b.v.!extra!woordenschatonderwijs!en!mondelinge!vaardigheden!
veelal!noodzakelijk!en!ook!het!begrijpend!luisteren,!neemt!een!belangrijkere!plaats!in.!
!
Bij!het!maken!van!een!onderwijsplanning!voor!de!kinderen!is!een!goede!oriëntatie!op!de!kerndoelen!
nodig.!Deze!kerndoelen,!zoals!geformuleerd!voor!de!Nederlandse!taal!in!de!basisschool,!betreffen!de!
domeinen:!spreken!en!luisteren,!lezen,!schrijven!en!taalbeschouwing.!De!kerndoelen!geven!aan!waar!
onderwijs!in!de!Nederlandse!taal!in!ieder!geval!naar!moet!streven.!Alle!taalaspecten!dienen!aan!de!
orde!te!komen!op!een!manier!die!voor!de!leerlingen!aantrekkelijk!blijft.!Zij!hebben!immers!meestal!al!
een! lange! schooldag! achter! de! rug.! Een! ander! belangrijk! aspect! van! de! aantrekkelijkheid! is! dat!
doublures! met! het! onderwijs! op! de! dagschool! worden! voorkomen,! en! dat! zoveel! mogelijk! bij! dit!
onderwijs!wordt!aangesloten.!
!
Het! onderstaande! schema! biedt! een! overzicht! van! de! methoden! en! materialen! die! wij! op! school!!
gebruiken!bij!de!verschillende!vakken.! !
3.2.3!

Onderwijsplanning!voor!NTC!richting!1!en!2!

Vakgebied((

Doelen(van(de(school(

Technisch(
lezen(
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Groep! 3! Aanvankelijk!
lezen:!
de!
klank:
tekenkoppeling! en! het!
leren!
lezen!
van!
Nederlandse! woorden!
en!zinnen!(AVI!1:2)!
!
Groep! 4:7! Voortgezet!
lezen:! goed! technisch!
leren!
lezen.!
AVI!
eindnormen! per! groep!
waarborgen.! Dus! eind!
groep! 4:! E4! en! eind!

Schoolplan jaar 2012-2016

Methoden(/(materialen(

Didactisch( handelen( in(
de(praktijk(
prentenboeken,!
Zie!groepsmap!
ontwikkelingsmateriaal,! mini! (map!
van!
elke!
loco!
leerkracht,!
waarin!
Methode:! veilig! leren! lezen! lesinformatie!
staat!
maan!versie!
weergegeven)!
!
!
!
!
Diverse!
leesboekjes!
ingedeeld! in! niveaus! voor!
groep!3!t/m!7!!
!
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!
Begrijpend(
lezen(
!

groep!7!E7!
!
!
!
Lezen! en! begrijpen! van!
teksten!
op!
groepsniveau,!
beantwoorden!
van!
doelgerichte! vragen! en!
begrijpend!
lezen!
strategieën!
kunnen!
toepassen.!!

Mondelinge(
taalvaardig(
heid!

Vergroten! van! spreek:!
en!luistervaardigheid!
In!verschillende!situaties!

Taalbe[(
schouwing(
!
Stellen(

Inzicht! krijgen! in! de!
opbouw!
van!
woorden/zinnen/tekste
n!in!Nederlandse!taal!
en( Stelopdrachten!
met!
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!
!
!
!
!
!
Nieuwsbegrip! ! (CED/NOB)!
voor!groep!4!en!7!
groep!
4!
en!
7!
oefenwerkboekjes! van! ! CITO!
voor!begrijpend!lezen,!!
mini! loco! begrijpend! lezen!
voor! groep! 4! en! extra!
oefenboekjes!
Auditieve! taalontwikkeling:!
Ontwikkelingsspellen!
en!
spelmateriaal! gericht! op!
taalontwikkeling:!
alle!
groepen!
!
Groep! 3:! methode! Veilig!
leren!lezen!
!
Vanaf!groep!4:!methode!Taal!
Actief!
!
Binnen! beide! methoden!
wordt!aandacht!gegeven!aan!!
mondelinge! vaardigheden!
geïntegreerd!
met!
taalbeschouwings!
opdrachten,! leesopdrachten,!
stelopdrachten!
en!
informatieverwerkings:!
opdrachten.! Taalspelletjes,!
klankkwartet!
en!
spelmateriaal! gericht! op!
taalontwikkeling!
!
Voor! groep! 4:7! lesmateriaal!
van!NOB!“land!in!zicht”.!!
Groep!3:!veilig!leren!lezen!
Groep! 4:7! :! Taalactief! versie!
4!
!
Groep!3:!Veilig!leren!lezen!!!

Zie!groepsmap!
!

!
Zie!groepsmap!

Zie!groepsmap!
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informatie[!
verwerking!

gevarieerde!
doelstellingen! kunnen!
maken,!
(zie!
ook!
tussendoelen!
gevorderde!
geletterdheid),!
strategisch! schrijven! en!
informatieverwerking!
(voor!
advies,!
zie!
website!Stichting!NOB)!

Woorden:!
schat!
!

Verbreding!
verdieping! van!
woordenschat!

Spelling!
!

Groep!4:7:!Taalactief!versie!4!
toepassingsgerichte!
stelopdrachten,! die! zich!
lenen! voor! zelfstandige!
werkopdrachten! in! de! klas!
en!huiswerkopdrachten.!!
:! (Mini)! informatie! &! junior!
informatie!
deels!
met!
bijbehorende!plus!boekjes!
:!Vanaf!groep!4!minstens!!1x!
per! jaar! een! boekbespreking!
en!een!werkstuk!!schrijven!
!
Voor! groep! 4:8! lesmateriaal!
van!NOB!“land!in!zicht”.!!
!
en! Groep!3:!Veilig!leren!lezen!
de! Gebruik!
maken!
van!
praatplaten,! veel! visueel!
materiaal!
Groep!4:7:!Taalactief!versie!4!
Woorden! van! de! week! voor!
groep!4!en!7!
Voor! groep! 4:7! lesmateriaal!
van!NOB!“land!in!zicht”.!!
!
!

!

Zie!groepsmap.!
Veel! aandacht! voor!
werken! met! thema’s!
voor! het! leren! in!
betekenisvolle!situaties.!
Inzet!
van!
de!
woordenschat:didactiek!
volgens!!
4!takt:!
Voorbewerken!
Semantiseren!
Consolideren!
Evalueren!
Deze!
manier!
van!
werken! is! verwerkt! in!
de! methode! “Taal!
actief”!!
De! spelling! van! de! Leerlijn! “Geletterdheid! in! !
Nederlandse! taal! zo! theorie! en! praktijk”! (voor!
goed! mogelijk! kunnen! groep!3)!
hanteren!
Spelling:! Taal! actief! (groep! 4!
:5)!
!

!
!
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3.3.

Groepsgrootte(/(Groepsindeling(

Gezien! het! geringe! aantal! leerlingen! per! jaargang,! werken! we! op! onze! school! meestal! met!
combinatiegroepen.!Dit!heeft!als!voordeel!dat!leerlingen!veel!in!aanraking!komen!met!leerlingen!die!
al! verder! in! hun! ontwikkeling! zijn.! Zo! kunnen! ze! elkaar! stimuleren! en! ondersteunen.! In! de! klas!
werken! de! leerlingen! zelfstandig! of! in! kleine! groepjes.! Op! die! manier! stimuleren! we! het!
zelfvertrouwen,! de! zelfstandigheid! en! de! samenwerking! van! de! leerlingen.! De! materialen! die! we!
gebruiken!worden!flexibel!ingezet,!zodat!recht!gedaan!wordt!aan!de!verschillen!tussen!leerlingen.!

3.4.

Omgaan(met(verschillen(

Bij! de! invulling! van! ons! onderwijs! legt! de! school! het! accent! op! een! pedagogisch! klimaat! dat! de!
kinderen!uitdaagt,!ondersteunt!en!vertrouwt,!zodat!alle!kinderen!er!optimaal!van!profiteren.!Om!dit!
te!realiseren!willen!wij!daarbij!vooral!ingaan!op!het!gedrag!van!de!leerling.!
Het!bieden!van!uitdaging,!ondersteuning!en!vertrouwen!als!onderdeel!van!het!pedagogisch!klimaat!
en! didactisch! handelen,! past! bij! de! drie! basisvoorwaarden! in! opvoeding! en! onderwijs! die! Stevens!
noemt:!
•!
competentie!(geloof!en!plezier!in!eigen!kunnen);!
•!
relatie!(het!gevoel!dat!mensen!je!waarderen!en!met!je!om!willen!gaan);!
•!
autonomie! (het! gevoel! dat! je! iets! kunt! ondernemen! zonder! dat! anderen! je! daarbij! moeten!!!
!
helpen).!
Deze! drie! kenmerken! zijn! volgens! Stevens! basisvoorwaarden! voor! een! actieve,! gemotiveerde!
leerhouding!bij!de!leerlingen.!
!
De! Oranje! Leeuw! heeft! ! voornamelijk! te! maken! met! combinatie! groepen.! Door! middel! van!
gedifferentieerde! instructie! en! verwerking! en! goed! klassenmanagement! probeert! de! leerkracht!
tegemoet!te!komen!aan!de!verschillen!tussen!de!leerlingen!onderling.!!
Klassenmanagement!heeft!niet!alleen!tot!doel!het!managen!van!de!groep!als!geheel,!maar!het!accent!
ligt!op!het!organiseren!van!zinvolle!leermomenten!voor!alle!leerlingen.!
Gedifferentieerde! instructie! bestaat! uit! 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!er!individueel!gewerkt.!
!
Een! aantal! activiteiten,! zoals! bijvoorbeeld! startactiviteiten,! mondelinge! vaardigheidsactiviteiten! en!
culturele!activiteiten,!lenen!zich!goed!voor!een!klassikale!instructie,!waarna!er!in!de!verwerkingsfase!
gedifferentieerd!kan!worden.!
!
Een!aantal!factoren,!die!onderdeel!uitmaken!van!ons!klassenmanagement!zijn:!
•!
het!stimuleren!en!faciliteren!van!het!zelfstandig!werken;!
•!
gebruik! maken! van! coöperatieve! werkvormen,! zoals! bijvoorbeeld! ideeën! spuien,! werken! in!
tweetallen!en!bordwerk!
!
3.4.1.!! Interactief!onderwijs!
Sinds! september! 2012! gebruiken! wij! de! interactieve! taalmethode! Taalactief! 4! voor! groep! 4! tot! en!
met!8!en!de!bijbehorende!NTC:module!van!de!Stichting!NOB!voor!de!groepen,!zodat!we!materialen!
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hebben!die!ons!helpen!bij!het!organiseren!van!betekenisvol,!sociaal!en!strategisch!leren.!In!groep!3!
maken!we!gebruik!van!de!methode!Veilig!Leren!Lezen.!!
!
Voorrang!wordt!gegeven!aan:!!
• Activering! van! voorkennis! van! leerlingen;! door! onderwerpen! of! thema’s! aan! te! bieden! die!
aansluiten!bij!hun!interesses!en!leefwereld;!!
• Aanbieden!van!werkvormen!die!leerlingen!uitdagend!of!leuk!vinden;!!
• Het!in!het!vooruitzicht!stellen!van!een!concreet!eindproduct!of!einddoel!aan!de!leerlingen!dat!ze!
willen!halen.!!
!
In!de!komende!vier!jaar!willen!wij!verder!intensief!gebruik!blijven!maken!van!de!recente!inzichten!op!
het!gebied!van!taalonderwijs.!Het!blijkt!voor!effectief!leren!van!taal!belangrijk!dat!kinderen!kennis!en!
vaardigheden! leren! toepassen! in! betekenisvolle! contexten.! Door! leerlingen! te! laten! samenwerken!
wordt!recht!gedaan!aan!leren!als!sociaal!proces.!En!zowel!in!de!interactie!met!elkaar!als!in!die!met!de!
leerkracht! kan! duidelijk! worden! welke! strategieën! er! onder! de! verschillende! onderdelen! van!
taalgebruik!liggen.!Bij!dit!strategische!leren!staat!het!aanpakgedrag!van!de!leerlingen!centraal.!
!

3.5.

Coöperatief(leren(

Samenwerken! is! een! belangrijke! vaardigheid! die! leerlingen! nodig! hebben! om! goed! te! kunnen!
functioneren!in!de!samenleving.!Coöperatief!werken!is!een!goede!manier!om!deze!vaardigheid!in!de!
praktijk!te!oefenen.!Op!De!Oranje!Leeuw!passen!we!enkele!vormen!toe,!zoals:!ideeën!spuien,!werken!
in!tweetallen!en!bordwerk.!Hierin!moeten!zowel!de!leerkracht!alsook!de!leerlingen!nog!groeien.!!
!
Leerlingen!leren!met!en!van!elkaar.!Leerlingen!die!coöperatief!leren,!werken!op!een!gestructureerde!
manier! samen! in! kleine,! veelal! heterogeen! samengestelde! groepen.! De! achterliggende! gedachte! is!
dat!kinderen!niet!alleen!leren!van!de!interactie!met!de!leerkracht,!maar!ook!van!de!interactie!met!
elkaar.! De! leerlingen! zijn! actief! met! de! leerstof! bezig,! ze! praten! er! met! elkaar! over,! waardoor! de!
inhoud! van! de! stof! meer! betekenis! voor! hen! krijgt.! Door! de! samenwerking! in! een! groepje,!
ontwikkelen!leerlingen!ook!samenwerkings:vaardigheden.!
!

3.6.

Inzet(van(ICT(

Technologie! neemt! een! steeds! prominentere! plaats! in.! Het! geeft! leerkrachten! de! mogelijkheid! om!
betere! lessen! te! geven! en! bereidt! kinderen! voor! op! de! werkwereld,! waar! technologie! eveneens!
wijdverspreid!is.!
!
De! Oranje! Leeuw! vindt! het! belangrijk! dat! educatieve! programma’s! ook! via! IT! beschikbaar! zijn! en!
geïntegreerd! kunnen! worden! in! het! onderwijs.! Momenteel! werken! de! leerlingen! regelmatig! met,!
Nieuwsbegrip! en! ook! op! enkele! educatieve! sites! zoals! bijvoorbeeld:! www.ictworkshop.nl,!
www.avilezen.nl,!www.onderwijsmaakjesamen.nl,!schooltelevisie,!enz.!
In! de! toekomst! willen! we! kijken! welke! programma’s! voor! onze! kinderen! waardevol! zijn! en! het!
onderwijs!kunnen!verrijken.!!
!
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Na!de!bijscholing!van!het!onderwijsteam!willen!de!teamleden,!in!het!begin!alleen!in!de!bovenbouw!
een! digitale! leeromgeving! opzetten.! Dit! is! eigenlijk! een! digitale! klas,! waar! de! juf! allerlei!
verwerkingsopdrachten,!huiswerk!en!andere!onderwijsondersteunende!documenten!kan!neerzetten,!
die!dan!zowel!voor!de!leerlingen!als!ook!voor!de!juf!via!een!app!of!inlog!toegankelijk!zijn!en!meteen!
veranderingen! of! aanpassingen! zichtbaar! maken.! De! digitale! leeromgeving! is! er! alleen! ter!
ondersteuning!en!ter!motivatie!van!de!kinderen!bij!het!maken!van!het!huiswerk,!het!normale!reilen!
en!zeilen!in!de!klas,!zoals!interactie!tussen!leerlingen!en!leerkracht!en!de!samenwerking!tussen!de!
leerlingen!!blijft!natuurlijk!gewoon!plaatsvinden.!!
Voordelen!van!een!digitale!leeromgeving!zijn:!
!
!
!
!
!
!
!

De!leerkracht!heeft!meer!controle!over!het!maken!van!huiswerk;!
De!leerkracht!kan!buiten!de!les!om!nakijken,!dit!scheelt!weer!verloren!nakijktijd!in!de!lessen;!
De!leerlingen!kunnen!ook!samen!werk!maken!en!uitdelen;!
Bij!de!opdrachten!kunnen!instructievideo's!worden!toegevoegd,!zodat!de!leerling!die!extra!hulp!
nodig!heeft!thuis!dit!zelfstandig!kan!bekijken;!
De!leerlingen!kunnen!makkelijker!vragen!aan!de!leerkracht!stellen!online!(in!classroom,!via!de!
chat!of!zelfs!via!videobellen);!
Leerlingen!die!vanwege!schoolactiviteiten!niet!in!de!les!zijn,!missen!minder!stof;!!
De!leerling!kan!direct!feedback!ontvangen!en!zelf!lezen,!waardoor!de!leeropbrengst!wordt!
vergroot.!

!
Doel!van!het!computeronderwijs!is!om!de!lessen!daardoor!goed!te!kunnen!structuren,!variatie!aan!te!
kunnen!bieden,!en!de!leerlingen!te!motiveren!tijdens!de!lesuren!die!laat!in!de!middag!na!de!normale!
dagschooluren!plaatsvinden.!Verder!wordt!het!belang!van!internet!erkend.!Daarbij!helpt!het!dat!we!
gebruik! kunnen! maken! van! het! digitale! lesbord! in! het! lokaal! van! ISD.! De! Oranje! Leeuw! heeft! zelf!
Ipads! aangeschaft! waarmee! elke! leerkracht! toegang! heeft! tot! het! internet! en! de! digitale!
programma’s!zoals!hierboven!besproken.!Dit!ten!behoeve!van!de!leerlingen!in!de!klas.!
!

3.7.

Onderwijstijd(

De! Oranje! Leeuw! zorgt! ervoor! dat! er! voldoende! tijd! is! voor! leerlingen! om! zich! het! leerstofaanbod!
eigen! te! maken.! Daarvoor! heeft! de! school! als! kritische! succesfactor! een! minimum! aantal!
onderwijsuren! van! 120! uur! per! jaar,! dat! wil! zeggen! 100! uur! taalonderwijs! en! 20! uur!
cultuuronderwijs.!
!
Deze!tijd!ziet!De!Oranje!Leeuw!als!een!centrale!schakel!tussen!het!leerstofaanbod!dat!de!leraar!in!de!
klas!verzorgt!en!de!resultaten!die!leerlingen!behalen.!De!school!realiseert!zich!de!noodzaak!van!het!
optimaliseren! en! maximaliseren! van! de! schaarse! onderwijstijd! en! tot! het! stellen! van!
leerstofprioriteiten.!
!
De!feitelijke!onderwijstijd!willen!wij!realiseren!door!het!treffen!van!de!volgende!maatregelen:!
•!
De!lessen!beginnen!op!tijd;!
•!
De!leerkrachten!gaan!ordeverstoringen!tegen;!
•!
De!school!doet!er!alles!aan!om!lesuitval!te!voorkomen;!
•!
De!leertijd!wordt!uitgebreid!door!middel!van!huiswerk;!
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•!
De! tijd! voor! niet:onderwijsinhoudelijke! zaken! zoals! klassenmanagement,! administratie,!
!
organisatie,!wordt!tijdens!de!les!zo!beperkt!mogelijk!gehouden.!
!
De!netto!onderwijstijd!willen!wij!optimaliseren!door!het!treffen!van!de!volgende!maatregelen:!
•!
Gedifferentieerde!instructie;!
•!
Leerlingen!zelfstandig!of!in!groepjes!laten!werken;!
•!
Leerlingen!met!extra!onderwijsbehoeften!krijgen!zo!extra!instructietijd;!
•!
Extra!oefeningen!voor!snelle!leerlingen.!
!
Het!taalonderwijs!zal!op!een!doordeweekse!middag!plaatsvinden!van!16:00!uur!tot!18:15!uur!(groep!
1!en!2)!en!van!16:00!tot!19:00!uur!(groep!3!tot!en!met!8).!De!Oranje!Leeuw!zal!de!schoolkalender!
volgen! van! de! dagschool! (ongeveer! 34! schoolweken).! De! leerkracht! en! het! bestuur! zijn! er! zich! van!
bewust!dat!de!lestijden!voor!de!kinderen!behoorlijk!zwaar!kunnen!vallen,!aangezien!de!kinderen!al!
een!hele!dag!dagonderwijs!hadden!op!de!dagschool.!Daarom!wordt!er!regelmatig!geëvalueerd!hoe!
de! kinderen! ermee! omgaan! en! of! er! eventueel! andere! mogelijkheden! zijn! met! het! oog! op! de!
wintermaanden.!Tot!dusver!gaat!het!bijzonder!goed!en!zijn!de!leerlingen!(ook!de!jongsten)!voor!het!
grootste!deel!bijzonder!gemotiveerd!gedurende!de!gehele!les.!
!
De! cultuurlessen! worden! gedeeltelijk! geïntegreerd! in! de! normale! NTC! schooluren.! Verder! zullen! er!
gedurende! een! aantal! zaterdagen,! verspreid! over! het! schooljaar,! verschillende! cultuurdagen!
georganiseerd! worden.! Deze! dagen! kunnen! Nederlandse! feestdagen! zijn! zoals! Koninginnedag! of!
Sinterklaas,! maar! ook! dagen! waarop! verschillende! aspecten! van! de! Nederlandstalige! cultuur,!
aardrijkskunde! of! geschiedenis! belicht! kunnen! worden.! De! data! en! het! onderwerp! van! deze!
cultuurdagen!worden!vroegtijdig!gedurende!het!schooljaar!aangekondigd.!
!
Omdat!het!minimum!aantal!onderwijsuren!van!120!uur!per!jaar!een!kritische!succesfactor!is,!maar!
tevens! ook! een! beperking! kan! zijn,! is! huiswerk! een! onontkoombaar! fenomeen.! Om! alle! leerstof! te!
kunnen!behandelen!zullen!de!leerlingen!ongeveer!een!half!uur!huiswerk!per!week!krijgen.!
!

3.8.

Taalaanbod(

!
Richting(1(en(2(basisonderwijs(
Groep!3!
Leerlijn!
Spreken!en!luisteren!

Woordenschat!
Technisch!lezen!
Begrijpend!lezen!
Stellen!
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Spelling!
Taalbeschouwing!

Inzicht!krijgen!in!de!opbouw!van!woorden!en!zinnen!
Schooltelevisie:!Huisje!Boompje!Beestje.!
Sinterklaas,! Koninginnedag! en! speciale! culturele!
activiteiten,!schoolreisje!

!
Vanaf!groep!3!wordt!begonnen!met!het!leren!lezen.!Hiervoor!is!sinds!2012!de!methode!'Veilig!Leren!
Lezen'! gebruikt.! Deze! methode! biedt! veel! mogelijkheden! om! te! differentiëren,! zowel! qua! tempo!
alsook!qua!niveau,!de!leerlingen!kunnen!zelfstandig!aan!de!slag!met!de!opdrachten.!!
!
Wat! mondelinge! taalontwikkeling! betreft! ligt! de! nadruk! op! de! uitbouw! van! communicatieve!
vaardigheden,! de! vergroting! van! de! woordenschat,! de! bevordering! van! boekoriëntatie! en!
verhaalbegrip.! Wat! betreft! de! schriftelijke! taalontwikkeling! staat! het! leren! lezen! en! spellen! van!
eenvoudige!woordstructuren!centraal.!
!
'Veilig! Leren! Lezen'! bestaat! uit! twaalf! thematische! kernen,! die! zijn! opgebouwd! uit! de! fasen!
introductie,!instructie,!zelfstandige!verwerking,!vervolgopdrachten!en!reflectie.!!
!
Alle! twaalf! kernen! bevatten! een! ankerverhaal,! waarmee! het! thema! geïntroduceerd! wordt.! Aan! de!
taal:!en!thema:activiteiten!rondom!dit!verhaal!nemen!alle!kinderen!deel.!Tijdens!de!reflectie!krijgen!
alle! leerlingen! de! kans! hun! gemaakte! producten! aan! de! rest! van! de! groep! te! laten! zien! of! voor! te!
lezen.!!
!
De!lange!en!korte!klanken!en!de!twee:tekenklanken!worden!binnen!alle!kernen!extra!benadrukt.!De!
ervaring!heeft!namelijk!geleerd!dat!de!leerlingen!daarmee!het!meeste!moeite!hebben.!Met!behulp!
van!woordstempels!kunnen!de!leerlingen!op!een!speelse!manier!met!de!twee:tekenklanken!oefenen.!
Afgelopen! schooljaren! hebben! we! gemerkt! dat! er! bij! kinderen! typische! spellingfouten! gemaakt!
worden,! afhankelijk! van! de! taal! van! hun! dagschool,! hier! houden! we! natuurlijk! rekening! mee! en!
besteden!er!extra!aandacht!aan.!!
!
‘Veilig! Leren! Lezen'! sluit! aan! op! de! Tussendoelen! beginnende! geletterdheid.! Alle! aspecten! van! de!
beginnende!geletterdheid!komen!vanaf!het!begin!geïntegreerd!aan!bod.!
Een! belangrijk! uitgangspunt! hierbij! is! dat! we! doublures! met! het! technisch! lezen! met! het!
dagonderwijs!willen!voorkomen.!Wij!richten!ons!vooral!op!de!doelstellingen!die!in!de!dagschool!niet!
aan! bod! komen.! Aan! de! hand! van! een! lesplanning! worden! specifiek! die! kernen! en! opdrachten!
behandeld,!die!voor!een!NTC!school!in!Duitsland!relevant!zijn.!!
!
In!groep!3!worden!verder!de!herziene!woordenschat!toets!afgenomen!en!de!spellingstoets!van!CITO,!
daarnaast!worden!de!AVI’s!regelmatig!getoetst.!!
!
Groepen!4!t/m!8!
!
Leerlijn!!
Taal!Actief!4!voor!groep!4!en!Taal!actief!3!voor!groep!7!
en!de!NTC!methode.!
Spreken!en!luisteren!!
In! verschillende! situaties! vergroten! van! spreek:! en!
luistervaardigheid! door! middel! van! discussies,!
boekbesprekingen!en!spreekbeurt!vanaf!groep!4!
Woordenschat!!
Verbreding!en!verdieping!van!de!woordenschat!gebruik!
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maken!van!koelkastwoorden!!
Technisch!en!begrijpend!lezen!! Lezen!en!begrijpen!van!moeilijkere!woorden!en!teksten!
van!avi!4!in!groep!4!tot!en!met!avi!9!in!groep!7!!
Gebruik!maken!van!de!CITO!hulpboeken!voor!begrijpend!
lezen!en!van!nieuwsbegrip.!
Maken! van! (mini)! Informatieboekje! of! Juniorinformatie!
boekje!met!bijbehorend!plusboekje.!!
Stellen!!
Opstellen,! verhalen! en! boekverslagen! schrijven! als!
huiswerk,!werkblad!of!werkstuk!schrijven!vanaf!groep!4!
Spelling!!
Gedurende!de!jaren!worden!de!volledige!spellingsregels!
geleerd!!
Taalbeschouwing!!
Inzicht!krijgen!in!de!opbouw!van!zinnen!en!teksten!!
Cultuur!!
Schooltelevisie,! Sinterklaas,! Koninginnedag! en! speciale!
culturele!activiteiten,!schoolreisjes,!projecten!
!
Vanaf! groep! 4! wordt! er! aandacht! besteed! aan! het! begrijpend! (en! later! ook! studerend)! lezen.!
Leerlingen! vanaf! groep! 4! oefenen! dit! met! de! werkboekjes! van! CITO! “begrijpend! lezen”.! Daarnaast!
worden! er! ook! strategielessen! uit! Nieuwsbegrip! aangeboden.! Het! begrijpend! en! technisch! lezen!
wordt!getoetst!met!behulp!van!het!CITO:!leerlingvolgsysteem.!!
!
Taal! bestaat! voor! een! groot! deel! uit! spreken! en! luisteren.! Taalonderwijs! draait! onder! meer! om!
woordenschat! ontwikkeling,! het! verwoorden! van! ideeën! en! gedachten,! het! luisteren! naar! anderen!
en! het! aanleren! van! spellingsregels.! De! ervaringen! van! andere! scholen! is! dat! veel! leerlingen! grote!
moeite!hebben!met!de!hoeveelheid!spellingsregels.!Behalve!schriftelijk!taal!werk!leren!de!kinderen!
ook!verhalen!schrijven!en!spreekbeurten!houden.!!
!
Ook!voor!de!komende!schoolperiode!onderzoeken!we!welke!mogelijkheden!er!zijn!om!de!kinderen!
op!een!interactieve!manier!met!taal!kennis!te!laten!maken.!!
!
Voor! groep! 4! en! 8! werkt! de! school! op! aanraden! van! het! NOB! met! de! methode! “Taalactief”.! De!
school! werkt! tevens! met! de! laatste! versie! van! deze! methode.! Alle! bovengenoemde! onderdelen!
komen! in! deze! methode! ruimschoots! aan! de! orde! en! het! NOB! heeft! in! samenwerking! met! de!
ontwikkelaars!van!deze!methode!een!selectie!uit!de!opdrachten!gemaakt!die!voor!de!NTC!leerlingen!
geschikt!zijn!en!waarmee!de!kerndoelen!afgedekt!zijn.!Groot!voordeel!van!deze!methode!is!ook!dat!
het!veel!mogelijkheid!tot!differentiatie!biedt.!!
!
3.8.1!Woordenschatonderwijs!
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.!
!
Voor!NTC:kinderen!geldt!over!het!algemeen!dat!ze!een!kleinere!Nederlandse!woordenschat!hebben!
omdat! ze! minder! en! in! minder! verschillende! situaties! geconfronteerd! worden! met! de! Nederlandse!
taal.!Het!is!van!groot!belang!om!in!het!onderwijsaanbod!en!didactiek!hiermee!rekening!te!houden.!
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Om!een!taal!goed!te!spreken!en!te!begrijpen!is!een!voldoende!kennis!van!woorden!nodig.!Dit!gaat!
om! het! aantal! woorden,! maar! zeker! ook! over! de! betekenisaspecten! (het! concept)! van! een! woord,!
ook! wel! diepe! woordkennis! genoemd.! 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.!!
We!willen!een!onderwijssituatie!creëren,!gericht!op!het!vergroten!van!het!Nederlandse!taalaanbod,!
zowel!in!kwantiteit!als!in!kwaliteit.!Zo!oriënteren!we!ons!op!het!organiseren!van!lees!bevorderende!
activiteiten.!
.!!
In!ons!onderwijskundig!handelen,!streven!we!ernaar!te!voldoen!aan!de!volgende!criteria:!!
!
1. Leerkracht! maakt! gebruik! van! de! momenteel! richtinggevende! didactiek! van! M.! Verhallen! en!
hanteert!de!volgende!didactische!cyclus:!!
a. selecteren/voorbewerken;!!
b. semantiseren!(uitleggen);!!
c. consolideren!(oefenen);!!
d. controleren.!!
2. Er! wordt! gewerkt! met! leermiddelen! die! voldoen! aan! de! juiste! didactiek;! dat! wil! onder! andere!
zeggen!thematisch!geordend,!met!voldoende!herhaling!en!visuele!ondersteuning.!!
3. Registratie:!de!leerkracht!registreert!de!aangeboden!thema’s!en!de!daarbij!behorende!woorden,!
maar!gaat!ook!na!of!deze!lesstof!beheerst!wordt.!!
4. Er! worden! woordleerstrategieën! aangeleerd! zodat! leerlingen! zichzelf! ook! nieuwe! woorden!
kunnen! aanleren! en! hun! concepten! van! bekende! woorden! kunnen! uitbreiden;! het! woordveld!
neemt!een!centrale!plaats!in!als!didactisch!hulpmiddel.!!
5. Zowel!intentionele!als!incidentele!woordleersituaties!worden!gebruikt.!
6. De!leerkracht!heeft!kennis!van!woordenschatonderwijs.!
7. De!mondelinge!activiteiten!liggen!in!de!lijn!van!het!thema!van!het!woordenschatonderwijs.!!
!
Wekelijks!worden!aan!de!leerlingen!leesboeken!aangeboden!op!hun!eigen!niveau!uit!de!bibliotheek!
van! de! ISD,! waar! we! over! een! aantal! boekenplanken! met! Nederlandse! boeken! beschikken.! Wij!
streven!ernaar!dat!de!toegankelijkheid!van!de!bibliotheek!wordt!vergroot!in!de!komende!jaren,!zodat!
de!leerkracht!een!beter!overzicht!krijgt!over!de!gelezen!boeken!en!de!keuze!die!de!kinderen!maken.!!
!
In! groep! 4! en! hoger! werken! de! kinderen! met! de! methode! “Taal! Actief! “.! Naast! het! voordeel! van!
gedifferentieerde! opdrachten,! wordt! in! de! methode! Taal! Actief,! expliciet! aandacht! besteed! aan!
woordenschat!ontwikkeling!en!daarbij!wordt!de!didactiek!van!Verhallen!aangehouden.!!
Daarnaast!wordt!er!aandacht!aan!woordenschatonderwijs!gegeven!vanuit!het!lesmateriaal!“land!in!
zicht”!van!het!NOB.!!
!
Daarnaast! zal! er! dit! jaar! gewerkt! gaan! worden! met! diverse! nieuwe! woordenschat! werkbladen,!
(www.woordenjacht.nl)!die!het!labelen!en!het!categoriseren!ondersteunen!en!een!bijdrage!aan!het!
uitbreiden!van!het!netwerk!van!woorden!leveren.!Tot!slot!zullen!voor!een!aantal!jaargroepen!de!zgn!
WAK! woordenlijsten! waar! mogelijk! binnen! onze! methode! –! thema’! s! geïntegreerd! worden.! De!
leerlingen! krijgen! om! de! twee! weken! koelkastwoorden! mee! naar! huis.! Met! deze! woordenschat:!
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woorden!maken!de!kinderen!een!zin,!waaruit!de!betekenis!naar!voren!komt!en!leren!de!kinderen!zo!
effectief!het!nieuwe!woord.!!
!

3.9.

(Cultuuronderwijs(

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.!
!
Ons! doel! is! om! de! aansluiting! met! Nederland! en! de! Nederlandse! cultuur! zo! goed! mogelijk! te! laten!
verlopen! als! ook! de! verbondenheid! met! Nederland! te! versterken.! Hiermee! wordt! tegelijkertijd! een!
succesvolle!terugkeer!naar!Nederland!bevorderd.!!
!
Voor! de! invulling! van! het! cultuuronderwijs! willen! wij! typisch! Nederlandse! evenementen! belichten,!
zoals! Sinterklaas,! de! Elfstedentocht,! Koninginnedag,! Prinsjesdag! en! de! Kinderboekenweek.! Verder!
willen! we! in! alle! groepen! aandacht! geven! aan! de! persoonlijke! ervaringen! van! de! kinderen! met!
Nederland! en! de! Nederlandse! cultuur! (bezoek! aan! opa! en! oma,! vakanties! e.d.).! in! het! verleden!
hadden! we! al! Nederlandse! auteurs! op! bezoek,! vonden! schoolreisjes! naar! musea! of! dierentuinen!
plaats!en!waren!we!aanwezig!bij!de!Sinterklaasintocht.!Ook!in!de!omgeving!van!Düsseldorf!werden!al!
leerrijke!uitstapjes!georganiseerd,!natuurlijk!in!het!Nederlands!!
!
Zoals! beschreven! onder! 3.2.2! zullen! wij! voor! het! cultuuronderwijs! de! map! ‘NederLAND! IN! ZICHT’!
hanteren.! Met! behulp! van! deze! module! komen! de! leerlingen! in! aanraking! met! actuele!
ontwikkelingen!en!de!jeugdcultuur!in!Nederland!en!doen!de!leerlingen!kennis!op!van!de!Nederlandse!
samenleving,!vanuit!historisch!en!(sociaal)geografisch!perspectief.!
!
De! kinderen! vanaf! groep! 6! zullen! met! Nieuwsbegrip! werken.! Hier! worden! begrijpend! lezen! lessen!
aangeboden! die! over! actuele! thema’s! uit! het! nieuws! gaan.! Vaak! worden! hier! typisch! Nederlandse!
thema’s!besproken.!
!
In!de!toekomst!willen!we!in!de!bovenbouw!nog!iets!meer!cultuuronderwijs!integreren!in!de!les.!!Te!
denken! valt! aan! het! laten! zien! en! bespreken! van! een! Nederlandse! film,! leren! over! bepaalde!
provincies,! lezen! van! geschiedenis! stripverhalen! en! het! maken! van! de! bijhorende! lesbrief,! actuele!
gebeurtenissen!uit!het!nieuws,!het!aandacht!geven!aan!van!het!Wilhelmus!enz.!!
!

3.10. Leerlingzorg(
In!de!zorg!voor!leerlingen!worden!in!het!algemeen!vier!fasen!onderscheiden:!
• observatie!en!evaluatie:!signaleren/opsporen!van!risicoleerlingen;!
• diagnosticeren/doen!van!nader!onderzoek;!
• remediëren/speciale!begeleiding;!
• evalueren!van!die!speciale!begeleiding.!
!
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In! de! volgende! paragrafen! volgt! een! beschrijving! van! de! concretisering! van! deze! fasen! bij! ons! op!
school.!
!
3.10.1!Signalering!
Signaleren(in(het(primair(onderwijs(
Wij!streven!er!naar!alle!leerlingen!een!optimale!ontwikkeling!door!te!laten!maken.!Daarvoor!is!het!
noodzakelijk!goede!leerlingenzorg!aan!onze!kinderen!te!bieden.!Als!de!leerlingen!en!hun!ouders!zich!
prettig!en!gesteund!voelen,!is!dit!een!stimulans!voor!de!leerprestaties!van!de!kinderen.!!
!
Wij! zullen! natuurlijk! de! vorderingen! en! ontwikkeling! van! leerlingen! systematisch! volgen.! De!
leerresultaten! en! vorderingen! zullen! enerzijds! vastgesteld! worden! door! de! CITO!
methodeonafhankelijke!toetsing,!anderzijds!via!de!methode!gebonden!toetsen.!!
!
Een! methode! onafhankelijke! toets! brengt! de! opbrengst! van! het! onderwijs! in! beeld.! Er! wordt!
daarvoor! een! toets! kalender! gehanteerd! (zie! ook! schoolgids).! We! hanteren! het! volgende! toets!
schema,!dat!is!opgesteld!in!overeenstemming!met!aanwijzingen!in!de!handleidingen.!Afgelopen!jaren!
zijn!door!het!CITO!heel!veel!toetsen!herzien!en!opnieuw!uitgebrachte!LOVS!toetsen.!
!
Leerstofgebied!
Toets!
Groep!
Spelling!
LOVS!Spelling!
3!t/m!8!
Woordenschat!
LOVS!Woordenschattoets!
3!t/m!8!
Begrijpend!lezen!
LOVS!Toetsen!begrijpend!lezen!
4!t/m!8!
!
Cito:toetsresultaten! van! de! leerlingen! zullen! door! de! leerkracht! in! de! leerlingenmappen! worden!
bijgehouden!en!ook!het!klassenoverzicht!wordt!door!de!leerkracht!bijgehouden.!!
Om! de! taal:,! lees:! en! schrijfontwikkeling! van! onze! leerlingen! gericht! te! kunnen! observeren,! zal! er!
daarnaast! worden! gewerkt! met! tussendoelen! beginnende! en! gevorderde! geletterdheid! en! de!
bijbehorende!leerlijnen.!Leerlijnen!geven!per!leergebied!aan!hoe!de!leerlingen!zich!van!een!bepaald!
beginniveau! moeten! ontwikkelen! tot! de! kerndoelen.! De! belangrijke! stappen! in! dit! proces! worden!
tussendoelen! genoemd.! De! leerlijnen! en! tussendoelen! bieden! de! leerkracht! een! leidraad! bij! het!
bereiken! van! de! kerndoelen.! Tevens! is! zij! hierdoor! veel! beter! in! staat! de! ontwikkeling! van! de!
leerlingen!te!volgen!en!eventuele!achterstanden!te!signaleren.!!
!
De!contacten!met!de!ouders!over!het!onderwijs!en!de!vorderingen!van!de!leerlingen!willen!we!op!de!
volgende!wijze!onderhouden:!
• In! het! midden! en! aan! het! eind! van! het! schooljaar! ontvangen! de! ouders! een! schriftelijke!
rapportage,!het!rapport,!over!de!vorderingen!van!hun!kind!!
• Op! de! informatieve! ouderavond! worden! nieuwe! materialen! getoond! en! een! deel! van! het!
onderwijs!voorgesteld!.!Er!worden!eventueel!artikelen!over!tweetaligheid!uitgereikt!!
• Een!keer!per!jaar!is!er!een!tien:minuten!oudergesprek;!mits!er!op!het!einde!van!het!schooljaar!
nog!behoefte!is!om!over!de!voortgang!te!praten,!wordt!er!nog!een!gesprek!gepland.!!
• Wanneer! ouders! vragen! hebben! of! een! gesprek! willen,! kunnen! zij! altijd! na! schooltijd! contact!
opnemen!met!de!leerkracht.!Vragen!kunnen!ook!per!e:mail!worden!beantwoord.!
!
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Na!aanmelding!mag!een!kind!twee!maal!een!proefles!bijwonen!en!daarna!wordt!met!behulp!van!een!
intakeformulier!een!gesprek!met!de!ouder(s)!gehouden,!waarbij!de!taalsituatie!van!de!leerling!wordt!
bepaald!en!wederzijdse!verwachtingen!met!elkaar!worden!besproken.!!
!
Bij!terugkeer!naar!Nederland!of!een!ander!land,!worden!de!volgende!stappen!doorlopen:!
er!vindt!een!eindgesprek!plaats!met!de!ouders!
het!school!rapport!en!de!gegevens!uit!het!leerlingvolgsysteem!worden!meegegeven!
!
3.10.2!Diagnostisering!
Diagnostisering(in(het(primair(onderwijs(
Het! onderwijsaanbod! is! altijd! voor! een! aantal! leerlingen! niet! helemaal! passend;! het! normale!
programma!is!voor!hen!te!moeilijk!of!juist!te!eenvoudig.!Curatieve!zorg!is!dan!noodzakelijk.!!
De!leerkracht!houdt!de!vorderingen!van!de!kinderen!goed!bij!en!voor!leerlingen!die!op!D!of!E:niveau!
presteren!worden!er!handelingsplannen!opgesteld!(zie!punt!3.11.3!Remediëring).!!
!
Onze! kleine! school! kan! helaas! geen! leerlingen! met! ernstige! leer:! en/of! gedragsproblemen!
begeleiden.!Daarvoor!ontbreken!de!faciliteiten.!Ook!voor!onderwijs!van!het!Nederlands!als!vreemde!
taal! (NTC! R3)! heeft! de! school! vanaf! groep! 3! geen! aparte! voorzieningen,! er! is! daarom! eventueel!
slechts!plaats!voor!een!enkele!R3!leerling.!De!eventuele!toelating!van!een!R3!leerling!is!een!beslissing!
van!het!bestuur.!Dit!zal!na!overleg!en!met!inspraak!van!het!schoolteam!plaatsvinden.!
!
3.10.3!Remediëring!
Remediëring(in(het(primair(onderwijs(
Leerlingen!waarbij!de!resultaten!en!het!gedrag!in!het!oog!springen!zullen!besproken!worden!met!de!
ouders!en!eventueel!met!het!bestuur.!Dit!geldt!zeker!voor!leerlingen!die!op!D!of!E:niveau!presteren,!
hoewel!dit!ook!samenhangt!met!het!taalvaardigheidsniveau!van!de!leerling.!!
De! leerkracht! stelt! aan! de! hand! van! de! verzamelde! gegevens! en! eventueel! overleg! met! de! ouders!
een! (handelings)plan! op.! In! het! handelingsplan! staat! aangegeven! wat! de! vraagstelling! is,! welke!
leerdoelen!we!stellen!voor!een!vooraf!vastgestelde!periode,!met!welke!middelen!en!werkwijzen!dit!
bereikt! wordt! en! hoe! we! dit! organiseren.! Door! het! opstellen! van! een! handelingsplan! willen! we!
realiseren! dat! onderwijs! past! bij! de! behoefte! van! leerlingen,! met! het! oog! op! het! realiseren! van!
basisdoelen!en!extra!doelen.!!
!
De! leerkracht! voert! de! opgestelde! plannen! uit.! In! principe! wordt! de! hulp! buiten! de! klas! c.q.! thuis!
verzorgd.! In! plaats! van! (of! naast)! individuele! handelingsplannen! werken! we! als! dit! mogelijk! is! ook!
met!handelingsplannen!voor!een!groep(je)!leerlingen.!!
Een! handelingsplan! bestrijkt! in! de! meeste! gevallen! een! periode! van! zes! tot! acht! weken! en! kan! na!
evaluatie!verlengd!worden.!
!
3.10.4!Evalueren!
Evalueren(in(het(primair(onderwijs(
Het! leerlingvolgsysteem! moet! op! drie! niveaus! functioneren! en! ook! op! die! niveaus! worden!
geëvalueerd:!
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Op! leerling:niveau! moeten! de! opgestelde! handelingsplannen! eens! per! maand! geëvalueerd!
worden,! waarbij! steeds! gevraagd! wordt:! is! de! hulp! die! we! het! kind! bieden! effectief?! Op! basis!
hiervan!neemt!de!leerkracht!voortgangsbeslissingen.!
Op! groepsniveau! moet! de! leerkracht! maandelijks! nagaan,! aan! de! hand! van! de!
klassenstaten/groepsprofielen,! enerzijds! of! de! stof! over! het! algemeen! goed! verwerkt! is.!
Anderzijds!of!de!groepsinstructies!het!gewenste!effect!hebben!en!zo!niet,!aan!welke!onderdelen!
opnieuw! aandacht! moet! worden! besteed.! Deze! informatie! is! nodig! voor! de! gewenste!
differentiatie!in!instructie!en!verwerking.!De!leerkracht!neemt!dus!op!basis!van!deze!informatie!
onderwijskundige!beslissingen.!
Tot! slot! zal! de! evaluatie! van! handelen! van! leerkracht! plaats! gaan! vinden! door! met! een!
observatielijst!voor!leerkrachten,!1!x!per!jaar!de!leerkracht!tijdens!zijn/haar!lessen!te!observeren.!
De! resultaten! hiervan! zullen! dan! de! input! vormen! voor! verdere! professionalisering! van! de!
leerkracht.!

!
Evalueren(van(de(resultaten(van(de(kinderen([Het(Leerlingendossier[((
Door! de! kleine! omvang! van! de! klassen! kunnen! de! vorderingen! van! de! leerlingen! nauwkeurig! in! de!
gaten!gehouden!worden.!De!lesmethode!bevat!uitvoerig!toets!materiaal,!waarmee!de!leerkrachten!
de!resultaten!van!elke!leerling!kunnen!meten.!Twee!keer!per!jaar!wordt!een!rapport!gemaakt,!waarin!
de!vorderingen!van!de!leerlingen!worden!toegelicht.!!
!
Om! de! vorderingen! van! de! leerlingen! te! volgen! en! vast! te! stellen! maken! wij! gebruik! van! het! CITO!
“leerlingvolgsysteem”.! Op! vaste! tijden! en/of! na! afloop! van! bepaalde! onderwijsonderdelen! worden!
de! leerlingen! getoetst! en/of! geobserveerd.! De! uitkomsten! daarvan! worden! opgenomen! in! het!
systeem.!De!leraar!bekijkt!deze!gegevens!en!gaat!voor!elke!leerling!na!of!hij!of!zij!de!lesdoelen!heeft!
bereikt.!!
!
Dit!alles!wordt!gebundeld!in!het!leerlingendossier,!de!map!die!van!iedere!leerling!wordt!bijgehouden.!
Daarin! worden,! behalve! de! resultaten! van! toetsen! en! observaties,! gegevens! opgenomen! over! de!
leerlingenbesprekingen,! gesprekken! met! ouders,! speciale! onderzoeken,! handelingsplannen! en! de!
rapporten!van!de!verschillende!jaren.!
!
In! de! toekomst! willen! we! de! resultaten! van! de! kinderen! in! een! digitaal! leerlingvolgsysteem!
weergeven,! zodat! de! vorderingen! gedurende! de! schoolloopbaan! van! de! leerling! zichtbaarder!
worden;!te!denken!valt!aan!een!grafische!vormgeving.!Het!doel!is!de!stijgende!lijn!van!de!voortgang!
duidelijk!in!beeld!te!krijgen!per!vakgebied!en!zichtbaar!en!toegankelijk!voor!elke!docent.!De!Oranje!
Leeuw!zal!dit!jaar!beginnen!te!onderzoeken!welke!systemen!hiervoor!in!aanmerking!zouden!kunnen!
komen.!
!

3.11. Voornemens(
Aangezien!de!Oranje!leeuw!een!redelijk!nieuwe!school!is,!zal!er!de!komende!jaren!bekeken!worden!
of!er!aanpassingen!moeten!plaatsvinden.!Momenteel!is!het!moeilijk!te!voorspellen!wat!de!toekomst!
zal! brengen.! Toch! hebben! we! een! aantal! voornemens! betreffende! het! onderwijs! die! we! belangrijk!
vinden.!Deze!zijn!o.a.:!
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Zelfstandigheid!van!de!kinderen!bevorderen:!o.a.!door:!opzetten!van!een!digitale!leeromgeving!
voor! de! kinderen! van! de! bovenbouw! en! later! ook! voor! de! middenbouw,! aanschaffen!
leermiddelen!die!zelfcontrolerend!zijn!
Woordenschatonderwijs!intensiveren;!
Cultuuronderwijs!in!de!bovenbouwgroepen!uitbreiden!
Uitbreiden!gedifferentieerd!onderwijs!
Inzet!van!de!vaste!klassenassistente,!niet!alleen!bij!de!kleuters,!maar!school!breed!
Kinderen!die!extra!hulp!nodig!hebben,!individueel!begeleiden!door!klassenassistente!
Onderzoek! naar! digitale! programma’s! die! het! onderwijs! kunnen! ondersteunen:! bijvoorbeeld!
squla!
Onderzoek! naar! digitaal! leerlingvolgsysteem:! Leerlinggegevens! in! een! grafiek! weergeven;! zodat!
de!vorderingen!zichtbaarder!worden!
Leesmotovatie!vooral!bij!de!bovenbouwgroep!verhogen!
Optimmeren! van! de! bibliotheek:! duidelijk! aan! ouders! weergeven! welke! boeken! er! in! de! kast!
staan,!wat!de!verschillende!niveaus!betekenen!en!hoe!het!uitleensysteem!werkt.!!

!
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4. Schoolorganisatie.en.ondersteunende.processen(
4.1.

Juridische(organisatie(

Stichting! Nederlands! School! Düsseldorf.! Beter! bekend! onder! de! naam! ‘De! Oranje! Leeuw’! is! een!
stichting! naar! Nederlands! recht.! De! statuten! van! de! stichting! zijn! opgesteld! door! notaris! mr! R.M.!
Dom!te!Voorburg,!die!ons!is!aangeraden!door!het!NOB.!De!stichting!is!ook!ingeschreven!bij!de!Kamer!
van!Koophandel!Den!Haag!onder!nr.55615678.!
!

4.2.

Bestuurlijke(organisatie(

Het!schoolbestuur!van!De!Oranje!Leeuw!is!vooral!een!beleidsbepalend!bestuur.!De!belangrijkste!taak!
van!het!schoolbestuur!is!het!maken!van!beleid!en!erop!toezien!dat!het!beleid!ook!wordt!uitgevoerd.!
!
Daarnaast!draagt!het!bestuur!zorg!voor!een!aantal!uitvoerende!taken!op!het!gebied!van!organisatie,!
personeel!en!financiën,!het!onderwijs!gedeelte!is!de!verantwoordelijkheid!van!de!directeur.!Zo!is!het!
bestuur! formeel! verantwoordelijk! voor! het! reilen! en! zeilen! van! de! school! en! stelt! het! bestuur,! in!
overleg!met!de!directeur,!nieuwe!vaste!leerkrachten!aan.!Het!bestuur!zal!de!school!ook!nu!nog!hulp!
bieden!aan!de!directeur!en!tevens!leerkracht,!zodat!zij!zich!kan!toeleggen!op!onderwijs!technische!
aspecten!bij!de!opbouw!van!onze!school.!Nu!de!opstartfase!van!de!school!afgerond!is,!zal!het!bestuur!
langzaam! overgaan! van! een! uitvoerend! bestuur! naar! een! toeziend! bestuur.! Het! bestuur! blijft!
natuurlijk!wel!formeel!verantwoordelijk.!!!
!
Het! bestuur! bestaat! minimaal! uit! een! voorzitter,! penningmeester! en! een! secretaris.! Bij! de!
samenstelling! van! het! bestuur! wordt! gezorgd! dat! er! geen! personeelsleden! in! het! bestuur! zitten! en!
zoveel!mogelijk!gekeken!wordt!naar!relevante!ervaring!van!!bestuursleden.!De!taakverdeling!tussen!
de!bestuursleden!ziet!er!als!volgt!uit:!
!
Voorzitter:(
• Het!leiden!van!bestuursvergaderingen,!!
• Vaststellen!agenda!punten!van!de!bestuursvergaderingen,!
• Nagaan!of!afspraken!zijn!nagekomen!en/of!afgehandeld,!
• Initiëren!van!beleid!en!onderhouden!beleid!t.a.v.!Schoolplan!en/of!Schoolgids,!
• Voeren!van!Public!Relations!ten!gunste!van!Nederlands!onderwijs!in!het!algemeen!en!de!Oranje!
Leeuw!in!het!bijzonder,!
• Onderhouden!van!Externe!contacten!(o.a.,!NOB,!Ministerie!van!Onderwijs,!lokale!scholen!ect)!
• Voeren!van!correspondentie!met!externe!contacten,!i.e.!gastschool,!NOB,!Inspectie,!Heutink,!KvK!
etc.!
• Organiseren!van!ouderavonden!
• Werving,!selectie!en!aanstelling!nieuwe!bestuursleden,!leerkrachten.!
• Voert!ieder!jaar!functioneringsgesprekken!met!de!docenten.!
!
Secretaris:(
• Notuleren!van!vergaderingen!
• Voeren!van!correspondentie!met!ouders!
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Verzorgen!en!updaten!relevante!!informatie!documenten!voor!(nieuwe)!ouders.!
Verzorgen! van! schriftelijke! communicatie! met! ouders! (eventueel! in! overleg! met! de! directeur!
wanneer!het!onderwijskundige!zaken!betreft)!
Coördineert!noodzakelijke!veranderingen!op!de!website!
Coördineert!/organiseert/filed!alle!inschrijvingen!en!diploma’s!leerkrachten!!
Assisteert!bij!het!bestellen!van!de!leerstof!
Coördineert!de!organisatie!van!cultuurdagen!
Eerste!aanspreekpunt!voor!de!coördinator!
Regelt!bijscholingscursussen!

•
•
•
•
•
•
!
Penningmeester:(
• Opstellen!begroting!
• Verstuurt!verslagen!en!geeft!de!benodigde!informatie!aan!de!kascommissie!!
• Beheren!en!uitvoeren!van!de!financiële!administratie!
• Opstellen!van!een!fin.!meerjarenplan.!
• Uitbetalen!personeelssalarissen!
• Aanvragen!subsidies!!
• Innen!van!ouderbijdragen.!Uitsturen!van!rekeningen!naar!de!ouders.!
• Financiële!afhandeling!van!de!secundaire!arbeidsvoorwaarden!van!het!personeel!
• Controle!en!uitbetaling!van!rekeningen!
• Adviseren!t.a.v.!beslissingen!voor!zover!die!financiële!consequenties!hebben.!
• Contact!onderhouden!met!de!bank.!
• Zorgdragen!voor!de!juiste!verzekeringen.!
!
De! taken,! bevoegdheden! en! verantwoordelijkheden! van! het! bestuur! en! de! bestuursleden! zullen!
worden!vastgelegd!in!bestuursreglement.!!Het!bestuur!vergadert!wanneer!dat!noodzakelijk!is!maar!
minimaal!1!keer!in!de!2!maanden.!
!

4.3.

Financieel(beleid(

De! kosten! die! de! school! maakt! worden! dit! jaar! niet! meer! gefinancierd! door! subsidie! van! de!
Nederlandse!overheid.!De!afgelopen!drie!jaar!heeft!de!Nederlandse!regering!de!subsidie!afgebouwd!
vanwege!bezuinigingsmaatregelen.!De!kosten!van!de!school!moeten!nu!geheel!gefinancierd!worden!
door!de!ouderbijdrage!die!jaarlijks!geïnd!wordt.!Dit!zijn!de!primaire!inkomsten.!Verdere!secundaire!
inkomsten! zoals! sponsoring! van! het! onderwijs! door! bedrijven! of! individuen! heeft! de! Oranje! Leeuw!
momenteel!niet.!Het!doel!is!wel!dat!in!de!komende!vier!jaar!een!sponsoring!programma!opgezet!zal!
worden!om!de!toekomst!van!de!school!en!de!kwaliteit!van!het!onderwijs!te!waarborgen.!
!
Aan!het!begin!van!ieder!schooljaar!wordt!de!ouderbijdrage!opnieuw!vastgesteld!aan!de!hand!van!de!
begroting,!opgesteld!door!de!penningmeester!en!goedgekeurd!door!het!bestuur.!Deze!ouderbijdrage!
wordt! gecommuniceerd! in! een! brief! naar! de! ouders.! Tijdens! de! jaarlijkse! informatieve! ouderavond!
aan!het!begin!van!het!schooljaar!wordt!verantwoording!afgelegd!over!de!inkomsten!en!uitgaven!van!
de!school!die!door!de!kascommissie!gecontroleerd!zijn.!
!
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Gedurende!de!laatste!vier!jaar!heeft!De!Oranje!Leeuw!een!reserve!opgebouwd.!Omdat!de!aanschaf!
van!een!nieuwe!lesmethode!(ongeveer!eens!per!acht!jaar)!een!grote!investering!is!in!verhouding!tot!
de!totale!begroting,!zal!ernaar!gestreefd!worden!deze!reserve!te!behouden!en!niet!te!gebruiken!voor!
de!reguliere!lopende!kosten.!
!
Voor!de!komende!jaren!verwacht!de!school!een!stabiel!aantal!leerlingen.!Meer!leerlingen!zou!voor!
dit! jaar! betekenen! dat! de! reserves! niet! of! nauwelijks! aangebroken! hoeven! te! worden,! gezien! de!
school! al! vier! leerkrachten! in! dienst! heeft! die! gezamenlijk! onderwijs! bieden! aan! alle! groepen! van!
leerlingen.! Het! leerlingaantal! moet! wel! elk! jaar! precies! bekeken,! ingepland! en! gebudgetteerd!
worden.!
!
Het!bestaan!van!de!school!is!vooral!afhankelijk!van!het!aantal!leerlingen.!Alle!NTC!scholen!hebben!
wereldwijd!ondersteuning!van!het!ministerie!van!Onderwijs!in!Nederland!gehad!en!zo!ontving!ook!de!
De! Oranje! Leeuw! een! ruime! subsidie.! Vanwege! bezuinigingsmaatregelen! van! de! Nederlandse!
regering,! is! deze! subsidie! sinds! 2013! afgebouwd! en! per! dit! jaar! volledig! gestopt! (landelijk! besluit).!
Om! toch! het! bestaan! van! De! Oranje! Leeuw! te! kunnen! waarborgen! en! een! goede! kwaliteit! van!
onderwijs! te! kunnen! garanderen,! dient! de! school! zich! tevens! voorzichtigheidshalve! op! andere!
inkomstenbronnen! te! gaan! concentreren.! Om! onze! doelen! te! helpen! realiseren! komen! we! daartoe!
graag!in!contact!met!organisaties!en!personen!die!ons!financieel!of!materieel!kunnen!ondersteunen.!!
!
Onze! school! voldoet! aan! alle! wettelijke! eisen! volgens! de! Duitse! wetgeving.! Zo! wordt! met! een!
belastingadviseur!gewerkt!die!alles!op!maandelijkse!basis!rekent!en!afgeeft.!Dit!wordt!strikt!gevolgd!
voor!salaris!betalingen,!afdrachten!aan!de!belastingdienst!en!sociale!verplichtingen.!Het!salarisniveau!
wordt!bepaald!door!naar!de!salarisschalen!cao!2016!van!het!basisonderwijs!te!kijken.!Hierin!voorziet!
NOB!een!overzicht!op!haar!website.!
!
Het!doel!voor!de!komende!jaren!is!om!de!school!financieel!gezond!uit!te!bouwen!tot!een!school!met!
40!tot!50!leerlingen!verdeeld!over!alle!8!groepen!met!4!leerkrachten.!Dit!scenario!kan!op!dit!moment!
met!de!huidige!ouderbijdrage!van!980€!per!jaar!gefinancierd!worden.!
!
De!begroting!2016!tot!en!met!2020!is!in!bijlage!II!terug!te!vinden.!
!

4.4.

Aannamebeleid(

De!school!staat!in!principe!open!voor!Nederlandstalige!leerlingen!die:!
1. Qua!niveau!in!de!groepen!passen!waarin!lesgegeven!wordt!in!het!primair!onderwijs.!
2. Tussen!4!en!14!jaar!oud!zijn!(leerlingen!die!na!de!kerstvakantie!vier!jaar!oud!worden,!stromen!na!
de!zomervakantie!pas!in,!tenzij!de!leerlingenaantallen!in!groep!1:2!zodanig!zijn!dat!er!voldoende!
aandacht!en!ruimte!is!om!de!nieuwe!leerlingen!op!te!vangen).!
3. Niet! meer! dan! 2! jaar! achterlopen! op! hun! leeftijdsgenoten! in! Nederland.! In! een! beperkt! aantal!
gevallen!kan!een!leerling!opgenomen!worden!als!de!achterstand!op!slechts!enkele!taaldomeinen!
groter!is!dan!2!jaar.!!
!
Gedurende!een!intakegesprek!met!de!directeur!van!de!school!wordt!getracht!een!zo!goed!mogelijk!
beeld! te! krijgen! van! het! niveau! van! de! Nederlandse! taal! van! het! kind.! Op! basis! daarvan! wordt!
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bepaald! in! hoeverre! het! kind! voldoet! aan! bovenstaande! 3! eisen.! Wanneer! een! kind! mogelijkerwijs!
toegelaten! kan! worden,! wordt! hij! of! zij! met! de! ouders! uitgenodigd! om! twee! proeflessen! bij! te!
wonen,!zodat!zij!kunnen!bepalen!of!de!lessen!aansluiten!bij!hun!eigen!verwachtingen.!!
!
De!directeur!zal!pas!na!de!proeflessen!definitief!beslissen!of!de!leerling!toegelaten!kan!worden!en!in!
welke!groep!de!leerling!het!beste!past.!Hierbij!wordt!in!de!eerste!plaats!gelet!op!het!niveau!van!het!
Nederlands! en! niet! zo! zeer! op! leeftijd.! Indien! nodig,! wordt! dit! niveau! nog! getest! door! middel! van!
toetsen.! Gedurende! het! gehele! schooljaar! kunnen! leerlingen! zich! aanmelden! en! eventueel!
proeflessen!volgen!en!toegelaten!worden.!Dit!kan!alleen!zolang!het!de!huidige!lessen!niet!verstoord.!
!
Onze! kleine! school! kan! helaas! geen! leerlingen! met! ernstige! leer:! en/of! gedragsproblemen!
begeleiden.!Daarvoor!ontbreken!de!faciliteiten.!Ook!voor!onderwijs!aan!leerlingen!met!een!te!grote!
achterstand!(meer!dan!2!jaar)!heeft!de!school!nog!geen!aparte!voorzieningen!en!dit!is!niet!iets!waar!
we!ons!de!komende!4!jaar!op!richten.!
!
Het!is!van!belang!dat!ouders!en!leerlingen!zeer!gemotiveerd!zijn!en!de!Nederlandse!taal!een!plaats!
inneemt!in!het!dagelijks!leven.!We!verwachten!dat!er!thuis!Nederlands!gesproken!wordt!op!bepaalde!
momenten! van! de! dag,! of! door! een! der! ouders.! We! verwachten! dat! de! ouders! er! actief! zorg! voor!
dragen! dat! de! leerlingen! door! bijv.! media! en! (voor)lezen! in! aanraking! komen! met! de! Nederlandse!
taal.!
!
De!directeur!ontvangt!van!de!ouders!het!leerling:dossier!van!vorige!scholen.!Bij!het!ontbreken!van!
een! leerlingendossier! verzamelt! de! leerkracht! gegevens! op! basis! van! observaties! en! eventuele!
toetsen.! De! formele! inschrijving! vindt! plaats! door! middel! van! een! inschrijfovereenkomst! tussen! de!
ouders!en!de!Stichting!Nederlandse!School!Düsseldorf.!!
!
Leerkrachten!dienen!tijdig!geïnformeerd!te!worden!wanneer!een!kind!de!les!niet!kan!bijwonen!i.v.m.!
ziekte!of!schoolreis!van!de!dagschool.!!In!overleg!met!de!leerkracht!wordt!dan!ook!besproken!hoe!de!
achterstand,!die!de!leerling!door!afwezigheid!oploopt,!ingehaald!kan!worden.!
De!Oranje!Leeuw!gaat!er!van!uit!dat!de!leerlingen!bij!alle!lessen!en!cultuurdagen!aanwezig!zijn.!Wij!
gaan! ervan! uit! dat! kinderen! op! onze! school,! net! als! in! Nederland,! leerplichtig! zijn.! Er! wordt! een!
absentieregistratie!bijgehouden!en!in!het!rapport!wordt!het!aantal!verzuimuren!vermeld.!!
!
Twee!keer!per!jaar!worden!er!Cito:toetsen!afgenomen.!Wanneer!door!omstandigheden!een!kind!niet!
op!deze!geplande!datum!aanwezig!kan!zijn,!wordt!er!een!herhaling!van!de!CITO!aangeboden.!Deze!
datum! wordt! per! mail! of! telefoon! aan! de! ouders! bekend! gemaakt.! Wanneer! de! leerling! bij! deze!
tweede! afname! zonder! redelijke! afmelding,! verstek! laat! gaan,! wordt! er! een! E! score! genoteerd!
(laagste!score).!
!!
!

4.5.

Huisvesting(

Ons!is!toegezegd!dat!we!voor!onbepaalde!tijd!gebruik!mogen!maken!van!de!lokalen!van!ISD,!omdat!
wij!tevens!het!Dutch!mother!tongue!language!programme!verzorgen!voor!ISD!en!zolang!dit!maar!na!
de!gebruikelijke!lestijd!is!van!ISD.!Tevens!hebben!we!een!opbergruimte!voor!onze!lesmaterialen.!Het!
is!beleid!van!ISD!om!de!moedertaal!van!hun!leerlingen!te!versterken!en!het!aanbieden!van!lokalen!
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gebeurt! dan! ook! voor! onderwijs! van! meerdere! moedertalen! zoals! ,! Mandarijn,! Zweeds,! Spaans! en!
Japans.! ISD! heeft! daar! zelfs! een! moedertaal! coördinator! voor! aangesteld.! Deze! ondersteunt! de!
Oranje!Leeuw!eveneens.!!
!
De!lokalen!van!ISD!zijn!allen!voorzien!van!een!interactieve!whiteboard!en!internetverbinding.!!
!
De! Oranje! Leeuw! heeft! een! boekentrolley! aangeschaft! die! een! permanente! plaats! in! neemt! in! een!
van!de!lokalen.!Dit!is!de!bibliotheek!van!de!Nederlandse!school.!!Een!volledige!inventarisatie!heeft!
plaatsgevonden!en!de!leerkrachten!zullen!zich!nu!gaan!concentreren!op!een!goed!uitleensysteem.!
!
!

4.6.

Personeelsbeleid(

De!Oranje!Leeuw!is!de!laatste!vier!jaar!dusdanig!gegroeid!dat!het!nu!vier!leerkrachten!in!dienst!heeft!
en! een! klassenassistent.! De! Directeur! is! tevens! leerkracht.! De! directeur! van! de! school! is!
verantwoordelijk!voor!het!onderwijsbeleid!van!de!school.!Al!dan!niet!in!samenspraak!met!de!rest!van!
het! onderwijsteam.! Gezien! een! uitbreiding! van! het! onderwijsteam! dient! er! dan! ook! een!
directiestatuut!gemaakt!te!worden!om!!de!taken!van!de!directeur!ten!opzichte!van!leerkrachten!en!
het!bestuur!duidelijk!te!formuleren.!
!
!
We!streven!ernaar!uitsluitend!bevoegde!leerkrachten!aan!te!nemen.!Als!er!geen!geschikte!bevoegde!
leerkrachten! beschikbaar! zijn,! kunnen! bekwame! onbevoegde! leerkrachten! worden! aangesteld.! Een!
onbevoegde!leerkracht!wordt!intensief!begeleid!door!een!bevoegde!leerkracht!en!volgt!zo!mogelijk!
de!nodige!cursussen!om!de!bekwaamheid!te!vergroten,!resp.!een!bevoegdheid!te!behalen.!De!taken!
van! de! leerkrachten! zijn! opgenomen! in! individuele! functieomschrijvingen! en! worden! door! het!
bestuur!overhandigd.!
!
De!leerkrachten!hebben!een!arbeidscontract!conform!Duits!recht.!Bij!de!contracten!wordt!uitgegaan!
van!de!lesuren!die!de!leerkracht!geeft!aangepast!met!een!correctie!factor.!Deze!correctie!factor!geldt!
voor!de!extra!tijd!die!besteed!wordt!aan!het!voorbereiden!van!de!lessen!per!groep,!correctiewerk,!
oudergesprekken! en! eventuele! directeursfunctie.! Als! leidraad! voor! het! uurtarief! en! de!
correctiefactor!geldt!de!Nederlandse!cao:primair!onderwijs.!!
Net!als!leerlingen!zijn!onze!leerkrachten!nooit!uitgeleerd!!Het!is!belangrijk!dat!zij!de!ontwikkelingen!
in! het! onderwijs! blijven! volgen! en! steeds! werken! aan! het! vergroten! van! hun! deskundigheid.! Wij!
streven!er!dan!ook!naar!om!de!leerkrachten!van!De!Oranje!Leeuw!om!het!jaar!deel!te!laten!nemen!
aan! de! scholingsdagen! van! de! Stichting! NOB.! Bij! meerdere! leerkrachten! gebeurt! dit! afwisselend!
zodat!er!elk!jaar!een!leerkracht!van!onze!school!op!de!scholingsdagen!aanwezig!is.!
!
Op! regelmatige! basis! worden! er! functionerings:! en! beoordelingsgesprekken! met! de! leerkrachten!!
gevoerd.!Ook!zullen!er!lesobservaties!plaatsvinden.!Ter!ondersteuning!van!de!leerkracht!worden!er!
studentassistenten!ingezet!waar!nodig.!
!

4.7.

Veiligheidsbeleid(

Alle!lessen!vinden!plaats!op!the!International!School!of!Düsseldorf.!De!lokalen!voldoen!allen!aan!de!
eisen,! zoals! gesteld! door! de! Duitse! overheid.! Daarnaast! beschikt! ISD! over! een! eigen!
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beveiligingsdienst!en!veiligheidsbeleid.!De!Oranje!Leeuw!conformeert!zich!aan!het!veiligheidsbeleid!
van!de!ISD!waar!wij!te!gast!zijn.!!
!
Bij! het! zich! voordoen! van! een! noodgeval! zal! de! leerkracht! te! allen! tijde! de! aanwijzingen! van! het!
beveiligingspersoneel! van! ISD! opvolgen.! Wanneer! de! leerkracht! vindt! dat! zij! de! situatie! alleen! niet!
adequaat!genoeg!kan!oplossen!zal!zij!onmiddellijk!iemand!van!het!bestuur!inlichten.!
!
Om! de! veiligheid! van! de! kinderen! zoveel! mogelijk! te! waarborgen! vraagt! de! school! de!
ouders/verzorgers!de!leerlingen!op!de!afgesproken!tijd!op!te!halen!zodat!de!leerlingen!niet!hoeven!
te! wachten.! De! leerkracht! blijft! aanwezig! totdat! alle! leerlingen! zijn! opgehaald.! De! ouders! zijn!
verantwoordelijk!voor!het!vervoer!van!de!leerlingen!van!en!naar!de!Nederlandse!les.!
!
Tijdens! de! cultuurdagen! geldt! dat! bij! uitstapjes! de! ouders! zelf! verantwoordelijk! zijn! voor! hun!
kinderen.! Dit! betekent! dat! zij! zelf! tijdens! de! uitstapjes! op! hun! kinderen! passen! of! aan! andere!
ouders/begeleiders! vragen! op! hun! kinderen! te! passen.! Er! ! zullen! altijd! voldoende! ouders! en!
begeleiders!worden!ingezet!tijdens!de!uitstapjes!van!De!Oranje!Leeuw.!!
!
Voor!zover!risico’s!te!verzekeren!zijn,!heeft!De!Oranje!Leeuw!zich!verzekerd.!Zo!heeft!de!!De!Oranje!
Leeuw! een! WA:verzekering! en! een! bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering! afgesloten! via! het!
NOB.!!
!

4.8.

Klachtenbeleid(

De!Oranje!Leeuw!heeft!een!klachtenregeling.!Wanneer!er!een!klacht!bestaat!over!de!dagelijkse!gang!
van! zaken! op! school,! het! bestuur! of! over! leerkrachten! van! de! school! dan! kan! er! gebruik! gemaakt!
worden!van!deze!regeling.!Uitgangspunt!van!de!klachtenregeling!is!dat!klachten,!problemen,!vragen!
en!dergelijke!in!eerste!instantie!worden!aangekaart!bij!degene!die!direct!met!de!kwestie!te!maken!
heeft.!Een!ouder!met!bijvoorbeeld!een!klacht!over!(het!lesgeven!van)!leerkrachten,!neemt!hierover!
eerst!contact!op!met!de!desbetreffende!leerkracht.!Wanneer!dit!niet!tot!een!bevredigende!oplossing!
leidt,!kan!contact!opgenomen!worden!met!het!schoolbestuur.!Alle!klachten!zullen!door!het!bestuur!
vertrouwelijk!worden!behandeld.!
!
Bij!een!klacht!wordt!er!altijd!een!stappenplan!gevolgd.!Dat!ziet!er!als!volgt!uit:!
!
Stap!1! De!klacht!wordt!rechtstreeks!opgenomen!met!de!betrokkene.!
!
Stap!2! Vinden! de! betrokkenen! geen! bevredigende! oplossing! voor! het! probleem,! dan! wordt! de!
directeur! van! de! school! ingeschakeld.! Het! bestuur! kan! overigens! ook! al! in! de! eerste! stap! bij! de!
kwestie!worden!betrokken,!maar!alleen!als!het!een!klacht!de!directeur!betreft.!!
!
Stap!3! Vinden! de! betrokkenen! geen! bevredigende! oplossing! voor! het! probleem,! dan! wordt! het!
bestuur!van!de!school!ingeschakeld.!!
!
Stap! 4! Indien! ook! na! overleg! met! het! bestuur! de! kwestie! niet! bevredigend! kan! worden! opgelost,!
wordt! de! zaak! voorgelegd! aan! de! vertrouwenspersoon.! De! vertrouwenspersoon! zal! de! kwestie!
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bezien!en!hopelijk!tot!een!oplossing!kunnen!brengen.!De!vertrouwenspersoon!wordt!steeds!voor!een!
periode!van!een!jaar!door!het!bestuur!benoemd.!
!
Mocht! de! aard! van! de! klacht! de! afhandeling! in! onderling! overleg! niet! mogelijk! maken,! of! heeft! de!
afhandeling! niet! naar! tevredenheid! plaatsgevonden,! dan! kan! er! een! beroep! gedaan! worden! op! de!
Landelijke!Klachtencommissie!voor!het!Algemeen!Bijzonder!Onderwijs.!
!
Voor! klachten! die! betrekking! hebben! op! seksuele! intimidatie! wordt! er! verwezen! naar! de! speciaal!
hiervoor!aangestelde!vertrouwensinspecteur.!Voor!Nederlandse!scholen!in!het!buitenland!is!dit!het!
Centraal!Meldpunt!Vertrouwensinspecteurs:!+31!76!52!444!77.!!
!

4.9.

Contacten(

4.9.1!! Contact!met!ouders!
De! Oranje! Leeuw! vindt! het! belangrijk! ouders! op! de! hoogte! te! houden! van,! het! onderwijs! dat! wij!
bieden!en!van!de!voortgang!van!hun!kind(eren).!Over!algemene!schoolzaken!informeren!wij!u!via!de!
schoolgids,! de! jaarlijkse! ouderavond! voorafgaand! aan! het! schooljaar! en! onze! website!
(www.deoranjeleeuw.de).!!
!
Het!leerkrachten!team!en!het!bestuur!informeren!ouders!met!regelmaat!via!een!nieuwsbrief!die!via!
Safeschool!verstrekt!wordt.!Recentelijk!is!Safeschool!overgenomen!door!DigiDuif.!De!migratie!vindt!
nu!plaats.!
!
Informatie! over! de! vorderingen! van! de! leerlingen! worden! verstrekt! via! oudergesprekken! en!
rapporten,!die!twee!keer!per!jaar!na!de!methode:onafhankelijke!toetsen!worden!verstrekt.!
!
Daarnaast!vraagt!De!Oranje!Leeuw!aan!ouders!een!steentje!bij!te!dragen!bij!het!functioneren!van!de!
school.! We! willen! ouders! zoveel! mogelijk! bij! de! activiteiten! betrekken! om! te! laten! zien! wat! er!
gebeurt!op!school,!maar!we!hebben!ouders!ook!nodig!om!dingen!te!laten!gebeuren.!Elk!jaar!vindt!er!
een!aantal!activiteiten!plaats,!waarbij!de!ouders!om!medewerking!wordt!gevraagd.!De!ene!keer!gaat!
het!om!een!incidentele!activiteit,!maar!er!zijn!ook!activiteiten!die!regelmatig!terugkomen!zoals!het!
organiseren!van!de!cultuurdagen.!!
!
4.9.2!! Externe!contacten!
De!Oranje!Leeuw!heeft!een!aantal!externe!contacten!waar!zij!om!verschillende!redenen!contact!mee!
onderhoudt.!
!
Het!belangrijkste!externe!contact!van!De!Oranje!Leeuw!zijn!ISD!en!Stichting!NOB!die!ons!advies!geeft!
op!onder!meer!onderwijskundig!en!bestuurlijk!gebied.!!
!
Voor! het! uitwisselen! van! ervaringen! en! eventueel! lesmaterialen! onderhouden! wij! contacten! met!
andere! NTC! –scholen! in! de! buurt,! te! weten! de! Bibelebonnseberg! uit! Bonn! en! de! Zevensprong! uit!
Leverkussen.! Ook! onderhouden! wij! contacten! met! de! school! uit! München! aangezien! die! school! de!
zaken!bestuurlijk!hetzelfde!heeft!aangepakt!als!De!Oranje!Leeuw.!
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Ter! promotie! van! de! school! wil! De! Oranje! Leeuw! contacten! onderhouden! met! de! 4! Internationale!
Scholen! uit! de! omgeving! en! ook! met! de! grotere! Duitse! scholen! uit! de! omgeving.! Ook! willen! we!
Kindergartens!benaderd!om!mogelijk!nieuwe!leerlingen!te!bereiken.!!
!
De!kwaliteit!van!het!onderwijs!werd!vorig!jaar!beoordeeld!door!de!Nederlandse!onderwijsinspectie,!
met!zeer!goed!resultaat.!De!Oranje!Leeuw!zal!de!komende!vier!jaar!verder!bouwen!op!het!advies!van!
de!inspectie.!
!
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5. Integrale(zorg(voor(kwaliteit(
5.1.

Bepaling(van(de(kwaliteit(van(de(school((diagnose)(

Onze! school! onderkent! het! belang! van! het! voeren! van! een! actief! kwaliteitsbeleid.! De! procedures!
daarvoor!zijn!steeds!in!ontwikkeling.!Dit!kwaliteitsbeleid!leggen!we!telkens!voor!een!periode!van!vier!
jaar!vast!in!ons!schoolplan.!!
!
Om! de! kwaliteit! van! ons! onderwijs! vast! te! stellen! zullen! we! gebruik! maken! van! de! volgende!
instrumenten:!
• leerlingenvolgsysteem,!waaronder!Cito:scores!
• observatierondes!in!de!groepen!
• ouderinformatie!(vb.!enquête)!
• functioneringsgesprekken!
• zelfevaluatie!instrument!van!het!NOB!!
• zo!nodig!evaluatie!van!klachten!
• externe!beoordelingen!door!het!NOB!!
• evaluatie!van!verbeterplannen!
!
We!proberen!de!kwaliteit!van!onze!school!steeds!te!verbeteren!door!in!de!gaten!te!houden!of!we!de!
juiste!dingen!doen!of!de!kwaliteit!van!de!dingen!die!we!doen!(nog)!goed!is,!te!kijken!wat!beter!kan!en!
die! verbeteringen! door! te! voeren.! Hierbij! maken! wij! onder! andere! gebruik! van! het! zelfevaluatie:
instrument!van!de!Stichting!NOB!en!een!enquête!onder!ouders!en!kinderen.!Dit!houdt!in!dat!in!een!
schema! ten! aanzien! van! allerlei! aspecten! van! zowel! het! onderwijs! als! bestuur,! management! en!
organisatie!wordt!aangegeven!of!deze!op!orde!zijn!of!verbetering!behoeven.!!!
!
Naast! het! instrument! van! de! zelfevaluatie! wordt! er! bij! het! diagnostiseren! van! de! kwaliteit! van! de!
school!gebruik!gemaakt!van!formele!verslagen!tussen!leerkracht/coördinator!en!bestuur,!in!de!vorm!
van! evaluatie:! en! voortgangsgesprekken.! Ook! worden! inspectieverslagen! en! verslagen! van! het!
schoolbezoek! van! de! Stichting! NOB! gebruikt! om! verbeterpunten,! ofwel! beleidsvoornemens! op! te!
stellen.!
!

5.2.

Formuleren(van(verbeterpunten((kwaliteitsverbetering)(

Aangezien!we!een!betrekkelijk!nieuwe!en!jonge!school!zijn,!hebben!we!nog!niet!veel!verbeterpunten!
kunnen! distilleren! voor! wat! betreft! onze! school.! Een! aantal! is! voortgevloeid! uit! onder! andere! de!
ouder! enquête! waarmee! wij! de! komende! vier! jaar! aan! de! slag! gaan.! De! aandacht! zal! de! komende!
vier! jaar! met! name! gericht! zijn! op! het! blijven! van! een! bestendige,! gezonde! en! stabiele! school! met!
genoeg! leerlingen! en! een! goed! team! van! leerkrachten.! Natuurlijk! is! er! wel! een! aantal!
beleidsvoornemens!die!we!reeds!hebben!geformuleerd!die!we!blijven!aanpakken!om!de!kwaliteit!van!
onze!school!te!waarborgen!en!te!verbeteren.!
!
Al!onze!verbeterpunten!voor!de!komende!vier!jaar!zijn!vastgelegd!in!een!tijdschema!(zie!hoofdstuk!
6).! In! de! schoolgids! geven! wij! vervolgens! aan,! aan! welke! beleidsvoornemens! in! welk! schooljaar! zal!
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worden!gewerkt.!Elk!jaar!zal!het!bestuur,!met!input!vanuit!het!team,!het!afgelopen!jaar!bespreken!en!
eventuele!verbeterpunten!voor!het!komende!jaar!vaststellen.!!
Daarbij!zal!aandacht!worden!besteed!aan!de!middelen!die!nodig!zijn!om!de!doelen!te!behalen!en!aan!
het!tijdstraject!en!wie!de!plannen!gaat!realiseren.!!
!
Tenslotte! is! het! voornemen! dat! jaarlijks! in! de! schoolgids! kort! aandacht! wordt! besteed! aan! de!
beleidsvoornemens! en! het! resultaat! daarvan! van! het! afgelopen! jaar,! en! de! plannen! die! verwacht!
worden!voor!het!komende!jaar!.!
!
Om!de!kwaliteit!te!verbeteren!is!het!belangrijk!om!prioriteiten!te!stellen.!In!dit!schoolplan!geven!wij!
een! overzicht! van! de! beleidsvoornemens! voor! de! komende! vier! jaar.! Per! jaar! worden! de! meest!
belangrijke!punten!uitgebreid!beschreven!in!de!schoolgids!van!dat!jaar.!!
!

5.3.

Uitvoeren(van(de(verbeterpunten((kwaliteitsverbetering)(

Voor!de!komende!4!schooljaren!leggen!we!de!nadruk!op!de!volgende!beleidsdoeleinden.!!!
!
Voor(onderwijskundige(zaken:(
• Activiteitenprogramma!ontwikkelen!i.s.m.!ouders!ter!verhoging!van!ouderparticipatie;!
• Uitbreiding!onderwijsmaterialen!t.b.v.!differentie!en!motivatie;!
• Zelfstandig!werken;!
• Woordenschatonderwijs;!!
• Onderzoek!naar!onderwijsondersteunende!materialen!
• Gevarieerd!cultuurprogramma;!
• Inzet!klassenassistenten!structuren;!
• Leerling:dossier!online;!
• Coöperatieve!werkvormen;!
• Opzetten!Digitale!leeromgeving;!
• Onderzoeken/uitbreiden/aanschaffen!van!ondersteunende!middelen;!
• Uitbreiden!en!professionaliseren!van!de!bibliotheek.!
!
Beleidsvoornemens(met(betrekking(tot(bestuurlijke(zaken(zijn:(
• Werven!van!nieuwe!leerlingen.!
• Promo!materiaal!maken!van!de!school!ten!behoeve!van!het!werven!van!nieuwe!leerlingen;!
• Opstellen!en!implementeren!van!bestuurskalender;!
• Opstellen!van!een!bestuursreglement!en!directiereglement;!
• Aanhalen!van!banden!met!NTC!scholen!en!scholen!in!de!omgeven;!
• Duidelijk!communicatiebeleid!opzetten;!
• Stroomlijnen!van!de!samenwerking!met!ISD;!
• Het!uitvoeren!van!een!zelfevaluatiesysteem!binnen!het!bestuur;!
• Opstellen!en!uitvoeren!van!een!ouderenquête!en!leerling!tevredenheids!enquête;!
• Opzetten!en!verder!ontwikkelen!van!de!website!van!de!school;!
• Opstellen!nieuw!schoolplan;!
• Opgezette!kwaliteitscontroles!hanteren,!documenteren!en!evalueren;!
• Goede!financiële!reserves!waarborgen!en!gezond!financieel!beleid!!na!verval!subsidie;!
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• Duidelijke!communicatie!opzetten!naar!ouders;!
• Activiteitenprogramma!ontwikkelen!t.b.v.!ouderparticipatie!
!
Voor!een!weergave!van!de!planning!en!verantwoordelijken!van!deze!beleidsdoeleinden!zie!hoofdstuk!
6.!
!!!

5.4.

Evalueren(van(de(gekozen(verbeterpunten((evaluatie)(

Per! beleidsvoornemen! of! verbeterpunt! wordt! een! verbeterplan! opgesteld.! Hierin! geven! we! aan!
welke!aanpak!we!ontwikkeld!hebben!om!de!gestelde!doelen!te!realiseren,!welke!middelen!hiervoor!
zullen! worden! ingezet! en! wie! waarvoor! verantwoordelijk! is.! Ook! wordt! een! tijdsplanning!
opgenomen.!
!
Vervolgens! komt! het! aan! op! de! uitvoering.! Hierbij! zijn! over! het! algemeen! meerdere! mensen!
betrokken,! die! elk! hun! eigen! verantwoordelijkheid! hebben.! De! voorzitter! van! het! bestuur! houdt!
overzicht!over!het!verloop!van!het!proces.!
!
Tenslotte! evalueren! wij! de! gekozen! aanpak,! zodat! bepaald! kan! worden! of! er! daadwerkelijk! een!
verbetering!is!opgetreden!en!op!welke!gebieden!verdere!inspanning!nodig!is.!Overigens!wordt!al!in!
een!vroeg!stadium!van!de!uitvoering!nagedacht!over!de!evaluatie,!zodat!we!gedurende!het!proces!de!
informatie! kunnen! verzamelen! die! hiervoor! nodig! is.! Ook! kunnen! we! zo! het! proces! gedurende! de!
uitvoering!monitoren!en!waar!nodig!bijsturen.!
!

5.5.

Vasthouden(van(de(bereikte(kwaliteit((borging)(

Het! eerste! jaar! zal! zich! met! name! richten! op! de! oprichting! van! de! school.! De! kwaliteit! van! de!
beleidsdoeleinden! en! de! verbeterpunten! die! we! in! de! komende! jaren! gaan! realiseren! zullen! we!
bewaken!met!de!volgende!middelen:!!
• Jaarlijkse!evaluatie!met!bestuur!en!team!en!ouders;!
• Streefdoelen!vaststellen!voor!ieder!jaar;!!
• De!evaluatie!en!nieuwe!streefdoelen!delen!met!de!ouders!tijdens!de!ouderavond;!!
• De!evaluatie!en!nieuwe!streefdoelen!plaatsen!op!internet;!
• Het!vastleggen!van!leerlingeninformatie!in!een!leerlingvolgsysteem;!
• Aan!de!hand!van!de!CITO!resultaten,!het!onderwijs!evalueren;!
• De!boekhouding!jaarlijks!laten!controleren!door!een!kascommissie!!
!
!
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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! op! het! gebied! van! bestuur! en! onderwijs! van! onze! school.! Deze!
beleidsvoornemens! zijn! samengevat! in! onderstaand! schema.! En! zullen! volgens! de! onderstaande!
planning!uitgewerkt!worden!in!plannen!en!eventuele!documenten.!!
!
!
!
Schooljaar!! Schooljaar!!
Schooljaar!
Schooljaar!
Wie!
is!
!
2016:2017!
Korte!
termijn!

2017:2018!
Middellange!
termijn!

2018:2019!
Lange!
termijn!

2019:2020!
Lange!
termijn!

verantwoordelijk!

!
!

Aandachtsgebied(–((
Bestuur(
Bestuurlijke(organisatie(
x!
!
x!
x!

Opstellen!van!een!bestuursreglement!
Opstellen!van!een!directiereglement!

x!
!

Bestuurskalender!maken!
Aanhalen!banden!met!NTC!scholen!
Aanhalen!banden!met!andere!scholen!in!de!
omgeving!t.b.v.!werving!nieuwe!leerlingen!
Stroomlijnen! en! handhaven! samenwerking!
ISD!
Duidelijk!communicatiebeleid!opzetten!
Opzetten!
tevredenheidsonderzoek!
leerlingen!
Goede!financiële!reserves!waarborgen!!

x!
x!
x!

x!
x!
x!

x!
x!
x!

x!
x!
x!

Bestuur!
Bestuur!
Directeur!
Voorzitter!
Bestuur!
Bestuur!

x!

x!

x!

x!

Voorzitter!

x!
x!

x!
!

!
!

!
!

Bestuur!
Bestuur!

x!

x!

Penningmeester!

Bankprocedure!optimeren!
Financiële! zekerheid! waarborgen! na! verval!
subsidie!
Wisseling! naar! lokale! belastingadviseur!
voor!loonafrekening!
Werken!aan!effectiviteit!van!website!
Investeren! in! bijscholing! leerkrachten! en!
bestuur!

x!
x!

!
x!

!
x!

Penningmeester!
Penningmeester!
Voorzitter!
&!
Penningmeester!
Bestuur!
Bestuur!

Opgezette! kwaliteitscontroles! hanteren,!
documenteren!en!evalueren!!
(
Aandachtsgebied(–((
Onderwijs(
(

x!

Effectievere!leervormen!onderzoeken!!
Activiteiten! programma! ontwikkelen! i.s.m.!
ouders!ter!verhoging!van!ouderparticipatie!

x!

x!
Financieel(beleid(
!
x!

x!

!

!

!

x!
x!

x!
x!

x!
x!

x!
x!

x!

x!

Bestuur!
Directeur!

!
x!

Directeur!
Bestuur,! Directeur!
en!
Cultuurcommissie!
Team!en!directeur!

Kwaliteitszorg(
x!

Het(onderwijsaanbod(op(onze(school(
!
x!
x!
x!
x!
x!

Opzetten! digitale! leeromgeving! voor! de! x!
x!
x!
leerlingen,! eerst! bovenbouw,! dan!
middenbouw!
Uitbreiding! onderwijsmaterialen! t.b.v.! x!
x!
!
differentiatie!en!motivatie!
Didactisch(handelen(en(pedagogisch(klimaat!
Uitbreiding!
materiaal! x!
!
!
woordenschatonderwijs!
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Directeur!

!
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Uitbreiden!lesmaterialen!zelfstandig!werken!
Leerlingvolgsysteem! digitaliseren! t.b.v.!
kwaliteitscontrole! educatieve! loopbaan! per!
kind!
Inzet!klassenassistenten!structuren!
Coöperatieve! werkvormen! uitbreiden! en!
structureren!
Optimeren!van!bibliotheek!
Gevarieerd!cultuurprogramma!opzetten!

x!
x!

!
x!

!
x!

!
x!

!
Bestuur!
&!
Directeur!en!Team!

x!
x!

!
x!

!
!

!
!

Directeur!
Leerkracht!

x!
x!

!
x!

!
x!

!
x!

Onderzoeken/uitbreiden/aanschaffen! van!
ondersteunende!middelen!
Opzetten! digitale! leeromgeving! voor!
kinderen! in! de! bovenbouw! en! later! ook!
eventueel!voor!de!middenbouw!

x!

!

!

!

Directeur!en!team!
Bestuur,! Directeur!
&!
Cultuurcommissie!
Directeur!en!team!

x!

x!

x!

!

Directeur!en!team!

(
(
(
BIJLAGE(I:"HERZIENE"KERNDOELEN"BASISONDERWIJS"NEDERLANDS((
Kerndoelen! zijn! streefdoelen.! Ze! geven! aan! wat! iedere! school! in! elk! geval! nastreeft! bij! leerlingen.!
Daarbij!kunnen!drie!kanttekeningen!geplaatst!worden.!!
!
In! de! eerste! plaats! omschrijven! de! doelen! het! eind! van! een! leerproces,! niet! de! wijze! waarop! ze!
bereikt!worden.!Met!andere!woorden,!kerndoelen!doen!geen!uitspraken!over!didactiek.!Gezien!het!
karakter! van! het! basisonderwijs! dienen! leraren! een! beroep! te! doen! op! de! natuurlijke!
nieuwsgierigheid! en! de! behoefte! aan! ontwikkeling! en! communicatie! van! kinderen,! en! deze! te!
stimuleren.! Door! een! gestructureerd! en! interactief! onderwijsaanbod,! vormen! van! ontdekkend!
onderwijs,!interessante!thema's!en!activiteiten!worden!kinderen!uitgedaagd!in!hun!ontwikkeling.!!
In! de! tweede! plaats! dienen! inhouden! en! doelen! zo! veel! mogelijk! op! elkaar! te! worden! afgestemd,!
verbinding!te!hebben!met!het!dagelijks!leven!en!in!samenhang!te!worden!aangeboden.!!
!
In!de!derde!plaats!dient!er!aandacht!te!worden!besteed!aan!doelen!die!voor!alle!leergebieden!van!
belang! zijn:! goede! werkhouding,! gebruik! van! leerstrategieën,! reflectie! op! eigen! handelen! en! leren,!
uitdrukken! van! eigen! gedachten! en! gevoelens,! respectvol! luisteren! en! kritiseren! van! anderen,!
verwerven! en! verwerken! van! informatie,! ontwikkelen! van! zelfvertrouwen,! respectvol! en!
verantwoordelijk!omgaan!met!elkaar,!zorg!voor!en!waardering!van!de!leefomgeving.!!
!
Karakteristiek!!
Taalonderwijs!is!van!belang!omdat!de!rol!van!taal!bij!het!verwerven!van!inhouden!en!vaardigheden!in!
alle!leergebieden!(en!de!transfer!daartussen)!evident!is.!Het!onderwijs!in!Nederlands!als!tweede!taal!
heeft!dat!besef!de!laatste!jaren!sterk!doen!groeien.!Taalonderwijs!is!dus!van!belang!voor!het!succes!
dat! kinderen! in! het! onderwijs! zullen! hebben! en! voor! de! plaats! die! ze! in! de! maatschappij! zullen!
innemen.!!
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Daarnaast!heeft!taal!een!sociale!functie.!Kinderen!dienen!hun!taalvaardigheid!te!ontwikkelen,!omdat!
ze! die! nu! en! straks! in! de! maatschappij! hard! nodig! hebben.! Dat! houdt! onder! meer! in! dat! het!
onderwijs!waar!mogelijk!uitgaat!van!communicatieve!situaties:!levensechte!en!boeiende!leesteksten,!
gesprekken!over!onderwerpen!die!kinderen!bezig!houden,!een!echte!correspondentie!met!kinderen!
van!andere!scholen.!!
!
Taalverwerving!en!:onderwijs!verlopen!als!het!ware!in!cirkels:!het!gaat!vaak!om!dezelfde!inhouden,!
maar! de! complexiteit! en! de! mate! van! beheersing! nemen! toe.! Anders! gezegd:! het! onderwijs! in!
Nederlandse! taal! is! er! op! gericht! dat! kinderen! in! de! beheersing! van! deze! taal! in! en! buiten! school!
steeds! competenter! taalgebruikers! worden.! Die! competenties! zijn! te! typeren! in! vier! trefwoorden1:!
kopiëren,! beschrijven,! structureren! en! beoordelen.! Die! zijn! niet! zonder! meer! tot! formuleringen! in!
kerndoelen!te!verwerken,!omdat!het!vaak!gaat!om!een!combinatie!van!competenties.!!
Met! 'kopiëren'! wordt! bedoeld:! zo! letterlijk! mogelijk! een! handeling! nadoen! (overschrijven! van! het!
bord!bijvoorbeeld).!!
!
'Beschrijven'!is!op!eigen!wijze!(in!eigen!woorden)!toepassen!van!een!vaardigheid.!Dat!kan!inhouden:!
verslag!uitbrengen,!informatie!geven!of!vragen.!!
'Structureren'!houdt!in:!op!eigen!manieren!ordening!aanbrengen.!!
'Beoordelen'!is!reflectie!op!mogelijkheden,!evalueren.!!
!
In! het! aanbod! neemt! de! schriftelijke! taalvaardigheid! een! belangrijke! plaats! in.! 'Geletterdheid'!
veronderstelt!meer!dan!alleen!de!techniek!van!lezen!en!schrijven.!Ook!inzicht!in!de!maatschappelijke!
functie!ervan!en!een!positieve!houding!maken!er!deel!van!uit.!Deze!ontwikkeling!begint!eigenlijk!al!
voor! de! basisschool,! bij! voorlezen! en! vertellen! in! het! gezin,! en! wordt! verder! ontwikkeld! in! alle!
groepen.!!
Ook! al! is! de! ontwikkeling! van! de! schriftelijke! taalvaardigheid! van! belang,! de! ontwikkeling! van! de!
mondelinge!taalvaardigheid!verdient!blijvende!aandacht.!Uitbreiding!van!de!woordenschat,!aandacht!
voor!taal!en!denken,!toepassen!van!luisterstrategieën,!voorlezen!en!vertellen:!het!zijn!activiteiten!die!
de! mondelinge! taalvaardigheid! verder! ontwikkelen,! maar! daarnaast! voorwaardelijk! zijn! voor! het!
schriftelijk!domein.!!
!
!
1!

In!navolging!van!de!Vlaamse!eindtermen!voor!lager!onderwijs.!!
Beschouwing!van!taal!en!taalgebruik!geeft!kinderen!'gereedschappen'!om!over!taal!te!praten!en!na!
te! denken.! Traditioneel! ging! het! hierbij! om! grammatica,! soms! ook! om! de! beschouwing! van!
interessante! taalverschijnselen.! Tegenwoordig! denkt! men! hierbij! vooral! aan! inzicht! in! eigen! en!
andermans!taalgebruik!strategieën,!zodat!een!kind!leert!deze!steeds!bewuster!en!doelgerichter!in!te!
zetten.! Naast! aandacht! voor! taal! als! systeem! is! er! ook! reflectie! op! taalgebruik.! Taalbeschouwing!
dient!geen!op!zichzelf!staand!onderdeel!te!vormen,!maar!geïntegreerd!te!worden!met!(onderdelen!
uit)!de!overige!domeinen.!!
!
Het!zal!duidelijk!zijn!dat!onderwijs!in!Nederlands!als!tweede!taal!vaak!een!wat!ander!karakter!heeft!
dan! Nederlands! als! eerste! taal:! de! beginsituatie! van! de! leerlingen! is! anders,! de! didactiek! verschilt,!
het! aanbod! is! soms! anders! gefaseerd,! er! ligt! meer! nadruk! op! woordenschatuitbreiding.! Maar! voor!
alle!leerlingen!gelden!in!feite!dezelfde!doelen!en!hetzelfde!aanbod.!Veel!van!oorsprong!autochtone!
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kinderen! die! in! achterstandssituaties! opgroeien! zijn! ook! gebaat! bij! didactische! inzichten! die! door!
ervaring!met!onderwijs!aan!allochtone!kinderen!scherper!zijn!geworden.!Eén!van!die!inzichten!is,!dat!
taal!in!alle!vakken!een!cruciale!rol!speelt!bij!het!verwerven!van!kennis!en!vaardigheden!in!die!'andere!
vakken'.!!
!
Kerndoelen((
(
Mondeling!taalonderwijs!!
• De! leerlingen! leren! informatie! verwerven! uit! gesproken! taal.! Ze! leren! tevens! die! informatie,!
mondeling!of!schriftelijk,!gestructureerd!weer!te!geven.!!
• De! leerlingen! leren! zich! naar! vorm! en! inhoud! uit! te! drukken! bij! het! geven! en! vragen! van!
informatie,! het! uitbrengen! van! verslag,! het! geven! van! uitleg,! het! instrueren! en! bij! het!
discussiëren.!!
• De! leerlingen! leren! informatie! beoordelen! in! discussies! en! in! een! gesprek! dat! informatief! of!
opiniërend!van!karakter!is!en!leren!met!argumenten!te!reageren.!!
!
Schriftelijk!taalonderwijs!!
• De! leerlingen! leren! informatie! achterhalen! in! informatieve! en! instructieve! teksten,! waaronder!
schema's,!tabellen!en!digitale!bronnen.!!
• De! leerlingen! leren! naar! inhoud! en! vorm! teksten! te! schrijven! met! verschillende! functies,! zoals:!
informeren,!instrueren,!overtuigen!of!plezier!verschaffen.!!
• De!leerlingen!leren!informatie!en!meningen!te!ordenen!bij!het!lezen!van!school:!en!studieteksten!
en!andere!instructieve!teksten,!bij!systematisch!geordende!bronnen,!waaronder!digitale.!!
• De! leerlingen! leren! informatie! en! meningen! te! vergelijken! en! te! beoordelen! in! verschillende!
teksten.!!
• De! leerlingen! leren! informatie! en! meningen! te! ordenen! bij! het! schrijven! van! een! brief,! een!
verslag,! een! formulier! of! een! werkstuk.! Zij! besteden! daarbij! aandacht! aan! zinsbouw,! correcte!
spelling,!een!leesbaar!handschrift,!bladspiegel,!eventueel!beeldende!elementen!en!kleur.!!
• De!leerlingen!krijgen!plezier!in!het!lezen!en!schrijven!van!voor!hen!bestemde!verhalen,!gedichten!
en!informatieve!teksten.!!
!
Taalbeschouwing,!waaronder!strategieën!!
• De! leerlingen! leren! bij! de! doelen! onder! 'mondeling! taalonderwijs'! en! 'schriftelijk! taalonderwijs'!
strategieën!te!herkennen,!te!verwoorden,!te!gebruiken!en!te!beoordelen.!!
• De! leerlingen! leren! een! aantal! taalkundige! principes! en! regels.! Zij! kunnen! in! een! zin! het!
onderwerp,!het!werkwoordelijk!gezegde!en!delen!van!dat!gezegde!onderscheiden.!De!leerlingen!
kennen:!
• regels!voor!het!spellen!van!werkwoorden;!!
• regels!voor!het!spellen!van!andere!woorden!dan!werkwoorden;!!
• regels!voor!het!gebruik!van!leestekens.!!
• De!leerlingen!verwerven!een!adequate!woordenschat!en!strategieën!voor!het!begrijpen!van!voor!
hen!onbekende!woorden.!Onder!'woordenschat'!vallen!ook!begrippen!die!het!leerlingen!mogelijk!
maken!over!taal!te!denken!en!te!spreken.!!
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BIJLAGE(II:(BEGROTING(
!
!

!
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