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Aantekeningen m.b.t. de herziening oktober 2018
Deze versie van het schoolplan 2018 – 2022 is het resultaat van een grondige herziening van het vorige schoolplan
2014 – 2018. Ook al is de structuur nog grotendeels gebaseerd op de 2012 schrijfwijzer van het NOB, inhoudelijk
is het op een aantal punten ingrijpend veranderd in vergelijk met de voorafgaande versie. Echter, het proces van
herziening is nog altijd gaande. Dit houdt in dat binnen afzienbare tijd een nieuwere versie de huidige zal
vervangen.
Bij dit schoolplan horen ook:
a. Een document met bijlagen.
In dit document zijn toelichtingen over onderdelen van het schoolplan opgenomen, alsook verwijzingen naar de
diverse van het schoolplan afgeleide documenten. Parallel aan het schoolplan wordt ook dit document gaandeweg
herzien en aangevuld. De bijlagen vormen als zodanig een intrinsiek onderdeel van het schoolplan (zie Hfst.7:
Bijlagen).
b. Een map met daarin de van het schoolplan afgeleide documenten
Deze specifieke documenten zijn bijvoorbeeld de diverse reglementen, procedures, observatiematerialen e.d.
waar in het schoolplan naar wordt verwezen. Diverse van de documenten in deze map zijn ook aan herziening toe
en zullen gaandeweg worden vervangen door nieuwere versies.
Deze map wordt beheerd door de secretaris van het schoolbestuur en samen met de directeur/leerkracht up-todate gehouden. De map ligt op school ter inzage voor de inspectie in 2019, en op aanvraag voor ouders.
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0. Algemene inleiding
Het schoolplan is het meest centrale document binnen de school. Het omschrijft en verantwoordt in grote lijnen
het beleid en de praktische uitvoering daarvan op twee aan elkaar verwante terreinen: [1] de management en
organisatie van de school, en [2] de pedagogisch-didaktische doelstellingen en handelingen. Alle andere
schooldocumenten – van bestuursreglement tot onderwijsleerplanning tot leerlingenadministratie – zijn hiervan
afgeleid en omschrijven in detail de voornemens, werkwijzen en bevindingen op de betreffende gebieden. Voor
zover de vertrouwelijkheid van de inhoud dat toelaat zijn deze documenten op aanvraag op de school in te zien.
Eind 2016 begon het bestuur met een grondige herziening van het schoolplan 2014–2018, dat eertijds door de
Nederlandse onderwijsinspectie was goedgekeurd. De herziening vormde tevens de basis voor het volgende aan
de inspectie te overhandigen schoolplan 2018 – 2022. Deze herziening was noodzakelijk om twee redenen. Ten
eerste heeft de school in 2017 een voortgangsnotitie moeten overleggen aan de Nederlandse schoolinspectie,
waarin bestuur en directie-leerkrachtenteam aangaven welke acties zij hebben ondernomen m.b.t. tot punten die
als ‘zwak’ of ‘onvoldoende’ waren aangemerkt tijdens de inspectie van 2015, alsook welke verbeterresultaten de
school in de tussentijd had verwezenlijkt. Ten tweede waren de omstandigheden op de school dermate veranderd
dat het oude schoolplan in haar centrale functie niet meer voldeed.
U heeft nu de herziene versie van het schoolplan in handen, die een weerslag is van hoe het huidige bestuur en
directie-leerkrachtenteam de doelstellingen van de school waarmaakt en de kwaliteit daarvan borgt op de kortere
en langere termijn. Aangezien het schoolplan een ‘levend’ document is, dat alle betrokkenen moet samenbrengen
in het dagelijkse reilen en zeilen van de school, alsook v.w.b. de toekomstige ontwikkelingen, wijzen wij u erop dat
het herzieningsproces nog altijd gaande is. In de aanloop naar de volgende inspectie in het voorjaar van 2019
willen wij een goed doordacht en werkbaar document overleggen.
De structuur van het schoolplan is afgeleid van de ‘NOB Schrijfwijzer voor het schoolplan’ (versie juli 2012). In het
eerste hoofdstuk wordt nader ingegaan op de functie van dit schoolplan als het meest bepalende beleidsdocument
in de school. In hoofdstuk twee worden de hoofddoelstellingen van de school verantwoordt, alsook de wijze waarop
de school dit waarmaakt. Hoofdstuk drie gaat in meer detail in op het onderwijsleeraanbod voor peuter, primair en
voortgezet onderwijs (PO en VO). In hoofdstuk vier worden alle bestuurlijke, organisatorische en ondersteunende
structuren en processen in grote lijnen omschreven. Hoofstuk vijf betreft de nog lopende kwaliteitsverbetering- en
ontwikkelingssactiviteiten die de school sinds 2015 is gestart en die ook in de periode 2018-2022 verder zullen
worden voorgezet en bestendigd. Deze activiteiten zijn naast de combinatie van aanbevelingen van de inspectie
ook eigen initiatieven. In hoofstuk zes worden de belangrijkste beleidsvoornemens t/m 2022 kort samengevat. Tot
slot in hoofdstuk zeven wordt verwezen naar het bijbehorende document ‘Bijlagen’ en de map documenten die
van dit schoolplan zijn afgeleid.
Terug naar Begin
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1. De functie van het schoolplan
1.1 Status en functie van het schoolplan

Dit schoolplan fungeert als centraal beleidsdocument voor de Nederlandse school Ghana. Het schoolplan heeft
de volgende twee hoofdfuncties:
1.1.1. Het verantwoorden van beleid
In dit schoolplan wordt in grote lijnen het onderwijskundig en bestuurlijk/organisatorisch beleid van de school
omschreven en verantwoord met betrekking tot het verwezenlijken van de hoofddoelstellingen van de school (zie
sectie 2.3). De verantwoording betreft alle formeel bij de school betrokken personen en instanties (van de
leerlingen tot en met de Nederlandse onderwijsinspectie).
1.1.2. Het omschrijven van de uitvoering van beleid
Voor de geldigheidsduur van dit schoolplan (maximaal vier jaar) bepaalt het door het schoolbestuur en
onderwijzend personeel overeengekomen beleid de concrete planning en uitvoering m.b.t. tot zowel het dagelijks
functioneren van de school, alsook de verbetering, ontwikkeling en bestendiging van alle daaraan ten grondslag
liggende bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke processen.

1.2 Totstandkoming van het schoolplan
De in 2016 gestarte herziening van dit schoolplan was de noodzakelijke reactie op diverse elkaar beïnvloedende
omstandigheden en gebeurtenissen:
•
•
•
•
•

Inspectiebezoek 2015
Wegvallen overheidssubsidie 2016
Voortgangsnotitie 2017
Dialoog bestuur/directie (2015-2017)
Dialoog directie/team (2015-2017)

•
•
•

Verschuivingen in en het krimpen van de
leerlingenpopulatie
De noodzaak de betrokkenheid van ouders bij
het onderwijsleerproces te vergroten
Omgevingsfactoren schoollocatie

Evaluatie van het bestaande schoolplan (goedgekeurd tot/met 2018) liet o.a. zien dat deze niet meer goed aansloot
bij de veranderende situatie binnen en rond de school:
•
•
•
•
•
•
•

De algemende beleidsinstelling van het bestuur is sinds 2015 verschoven van ‘toeziend’ naar meer
‘beleidsbepalend’, onder andere als reactie op aanbevelingen uit de onderwijsinspectie in 2015.
Diverse aan het schoolplan gekoppelde documenten (zoals de diverse schoolreglementen, kalenders en
verklaringen) waren dringend aan herziening toe. Als kerndocument diende daarom het schoolplan als eerste
grondig te worden herzien)
Uit consultatie met ouders bleek dat verwachtingen m.b.t. het NTC onderwijs bijstelling behoefden, vooral
waar dit de verlangde kwaliteit en opbrengsten betrof.
Daaropaansluitend in respons op de inspectierapporten die tenminste de voorafgaande acht jaar betroffen is
het bestuur in 2015 begonnen de ‘zesjes-cultuur’ zoals die bestond onder een deel van het personeel en
ouders structureel aan te pakken.
De vernieuwing van lesmethoden en –materialen beïnvloedde lesplanning, -uitvoering en toetsing. M.n. voor
de VO leerlingen is het onderwijs meer individueel en zelf-werkend geworden, hetgeen geen overdeeld
success is gebleken.
De aanpak van differentiatie is vrij drastisch gewijzigd, waarin een ABC indeling naar niveau binnen een
leerjaar de oude indeling naar R1, 2 en 3 vervangt.
Herziening van het financiële beleid wenselijk was i.v.m. verhuizing van de school naar een goedkopere
locatie, a.g.v. sterke inkrimping van het aantal leerlingen (van ruim 100 tot onder de 40).

NB: Ondertussen is er sinds 2018 via het NOB weer subsidie beschikbaar vanuit de Nederlandse overheid (ca.
10% van het huidige schoolbudget).
Terug naar Begin
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1.3 Gerelateerde documenten en beleidsstukken

Dit schoolplan is de basis waarvan alle andere bestuurlijke en onderwijs-organisatorische documenten en
beleidsstukken worden afgeleid. In deze documenten zijn voor ieder deelgebied in meer detail vastgelegd het
beleid en de huidige procedures en afspraken. In hoofdstuk 7 wordt verwezen naar alle gerelateerde beleidsstukken en documenten. Deze zijn onverdeeld in drie groepen:
ORGANISATIE & BESTUUR
1.3.1 Bestuursreglement (2017; nog te herzien)
1.3.2 Bestuurskalender 2018-2019
1.3.3 Directiereglement (2017; nog te herzien)
1.3.4 Directiekalender 2018-2019
1.3.5 Huishoudelijk reglement (2017; nog te herzien)
1.3.6 Geheimhoudings- en integriteitsverklaring
1.3.7 Klachtenprocedure
1.3.8 Financieel beleid (2017; nog te herzien)
1.3.9 Voorbeeld werkcontract
1.3.10 School zelfevaluatiedocument NOB
1.3.11 Protocol voortgangsgesprekken
1.3.12 Protocol functioneringsgesprekken
1.3.13 Memorandum van overeenkomst
LEREN & LESGEVEN
1.3.14 Model dag/lesplanningformulier per klas, groep, niveau
1.3.15 Model individueel handelingplan
1.3.16 Model periodeplanning per leerstofonderdeel
1.3.17 Weekrooster
1.3.18 Toetsenplanning
1.3.19 Jaarrooster voor evenementen
1.3.20 Jaarplanning 2018 -2019
1.3.21 Schoolontwikkelings- en verbeteringsbeleid (bestuur en team) 2018-2019
1.3.22 Leerlingenaannamebeleid
1.3.23 Klassemappen
1.3.24 Leerlingendossiers
1.3.25 Klasobservaties
1.3.26 Rapportage en archivering
1.3.27 School–Thuis Overeenkomst
1.3.28 Toestemmingsformulier ‘Eigen verantwoordelijkheid’
SCHOOL ARCHIEF, INFORMATIE & RAPPORTAGE
1.3.29 Stichtingsstatuten (1992)
1.3.30 Jaarplanningen en –verslagen t/m 2016
1.3.31 Inspectierapporten 2015, 2011, 2008
1.3.32 Schoolgids (per jaar aangepast)
1.3.33 Schoolwebsite
1.3.34 ABC-boek
1.3.35 Schoolinventaris
1.3.36 Ouder-enqûete

1.4 Gerelateerde processen

Bovengenoemde documenten en beleidsstukken hebben geen waarde wanneer deze niet in praktijk (kunnen)
worden uitgevoerd en waargemaakt. Derhalve streven bestuur en het onderwijsteam ernaar de band tussen
voornemens en praktijk zo realistisch mogelijk te houden. Dat geldt zeker ook voor de werkdruk die dit met zich
meebrengt, zowel voor de directeur-leerkracht als het schoolbestuur. In planning en in aanpak wordt voortdurend
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rekening gehouden met enerzijds de onder-bestaande-omstandigheden-haalbare hoeveelheid initiatieven en
anderzijds het tempo van realisering v.w.b. de volgende twee aan elkaar verwante processen.
1.4.1
1.4.2

Dagelijkse functioneren van de stichting en schoolorganisatie
Schoolverbetering en -ontwikkeling

Een gezonde balans tussen de noodzaak van enerzijds verandering en anderzijds behoud van consistentie staan
hierbij voorop. Alle aspecten van deze twee processen staan in navolgende hoofdstukken van dit schoolplan verder
uitgewerkt (zie o.a. 2.5 Uitvoering en activiteiten – algemeen overzicht).
Terug naar Begin

2. Context, doelstellingen en verantwoording: bestaansredenen
van de school
2.1 Inleiding

Aangezien er geen missionarissen of zieners in de school werkzaam zijn, treft u hier geen ‘missie’ of ‘visie’ aan.
Daarentegen zijn er hoofddoelstellingen geformuleerd die de bestaansredenen vormen van de school en waarvan
de praktische uitvoering in dit hoofstuk nader wordt verantwoord.

2.2 Achtergronden en uitgangspunten
2.2.1 Schoolstatuten / Akte van Oprichting
In 1992 werd in Den Haag bij statuut de Stichting NTC Ghana opgericht op initiatief van enkele ouders. Als
hoofddoelstelling werd indertijd vastgelegd:
ARTIKEL 2
1. De stichting stelt zich ten doel het verzorgen van Nederlanse taal- en cultuurlessen voor de in Ghana
wonende Nederlandstalige kinderen en/of kinderen met de nederlanse nationaliteit, die ingeschreven
staan als leerling.
2. De stichting probeert bij het organiseren van de Nederlandse taal- en cultuurlessen een zo groot
mogelijke groep kinderen te bereiken door redelijkerwijs rekening te houden met achtergerond, niveau,
leeftijd, mogelijkheden en tijd van Nederlandstalige kinderen.
(pg. 1-2)
Sindsdien heeft de school de nodige ontwikkelingen doorgemaakt, die echter aan de hoofddoelstelling niet afdoen.
Wel zijn er verschuivingen in prioriteiten geweest binnen die doelstelling, afhankelijk van de toenmalige
omstandigheden. De huidige prioriteiten worden in de navolgende paragrafen verder uiteengezet (zie o.a. 2.3
Hoofddoelstellingen)

2.2.2 25 jaar NTC Ghana, recente en verwachte ontwikkelingen
Het leerlingaantal heeft door de jaren heen soms flink geschommeld. In de laatste jaren is er een sterke terugloop
van leerlingen (van ruim 100 naar onder de 40 in 2018). Ook het verloop onder onderwijskundig personeel en
bestuursleden was soms ingrijpend. Drie verschillende directeur/leerkrachten sinds 2014-15 alsook het plotselinge
overlijden van een leerkracht/assistent en het onverwacht voortijdige vertrek naar Nederland van bestuursleden
om gezondheidsredenen.
Desalniettemin biedt de school nog altijd Nederlandse taal- en cultuuronderwijs van groep 1 t/m 8 basisonderwijs
en VO 1 en 2 (indien er leerlingen voor die groepen aanwezig zijn), eens per week aan het einde van de middag,
aansluitend op de dagschool waarop de leerlingen zitten. Sinds augustus 2007 is ook een peuterspeelzaal
onderdeel van de Nederlandse school. De gemiddelde groepsgrootte is rond de 4 lln. per groep PO en 1 á 2 lln
VO. I.v.m. de groepsgrootten heeft de school 1 volledig gediplomeerde leerkracht in dienst als directeur-leerkracht.
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Deze wordt bijgestaan door enkele vrijwilligers, die als klasassistent het onderwijsleerproces ondersteunen. Vrijwel
alle assistenten hebben zelf ook een onderwijsachtergrond.
Voor de komende jaren wordt geen grootscheepse wijzigingen in de schoolsituatie verwacht. Door nieuwe instroom
in de school lijkt de huidige leerlingenaantal enigszins zich te stabiliseren.

2.2.3 Leerlingenpopulatie
De school heeft momenteel een slinkende maar in toenemende mate heterogene leerlingenpopulatie. Met ingang
van schooljaar 2018 – 2019 zijn er:
• Ongeveer tweemaal zoveel jongens als meisjes
• Meer jongere dan oudere leerlingen
• Rond de 60% kinderen met twee Nederlandstalige ouders en 40% waarvan één ouder Nederlandstalig is.
Slechts twee van de gezinnen is momenteel Vlaams.
• Ca. 30% keert na 2, 3 jaar weer terug naar Nederland/Vlaanderen. De overige leerlingen verhuizen door naar
een ander buitenland.
• Ca. 25% van de kinderen zijn blijvend/langdurig in Ghana gevestigd.
• Ca. 25% van de leerlingen presteert momenteel op met Nederland vergelijkbaar niveau (ongeacht of zij één
of twee Nederlandstalige ouders hebben). Ca. 75% presteert op zgn. R2 of R3 niveau*
• Niet alleen de recentere instroom functioneert in mindere mate op R1 niveau, ook het taalbeheersingsniveau
van leerlingen die voor langere tijd in Ghana woonachtig zijn (en die hun Nederlands voornamelijk via de
school krijgen aangeboden) daalt gestaag met de jaren in vergelijk met gemiddelde leeftijdsgenoten in
Nederland.
*) De R1, R2, R3 indeling van leerlingen naar hun beheersing van de Nederlandse taal houdt grofweg in dat
R2 en R3 leerlingen gemiddeld minstens 1 of meer jaren achterstand hebben in vergelijk met gemiddelde
schoolkinderen in Nederland. Op de NTC school Ghana wordt deze indeling bewust losgelaten m.b.t. de
niveauindeling van de leerlingen in groepen. Dit wordt nader toegelicht in sectie 3.2.2.
Terug naar Begin

2.2.4 Verwachtingen ouders
De verwachtingen van de ouders m.b.t. het doel van het NTC onderwijs, het lesgeven op school en de gewenste
resultaten lopen nogal uiteen en zijn niet altijd realistisch. Enerzijds zijn er ouders die verwachten dat na enkele
jaren in Ghana hun kinderen bij terugkeer probleemloos weer kunnen instromen in het reguliere onderwijs in
Nederland/Vlaanderen. Daartegenover staan ouders die het NTC onderwijs zien als een niet-verplichte vorm van
‘buitenschoolse’ activiteit ondergeschikt aan de dagschool die de leerling volgt. Verwachtingen m.b.t. tot de te
behalen resultaten ligt in deze groep normaliter aan de lage kant. Dan zijn er ook diverse ouders die kwalitatieve
beheersing van de Nederlandse taal, danwel de ontwikkeling van meertaligheid belangrijk vinden, ongeacht of hun
kinderen op termijn in Nederland zullen gaan studeren, werken of wonen.
Aangezien het NTC onderwijs (a) gedurende ca. 3 uur per week plaatsvindt aansluitend op het dagonderwijs, en
(b) deelname niet verplicht is, dringen bestuur en leerkrachtenteam er bij ouders voortdurend op aan realistische
verwachtingen te hebben m.b.t. de invloed van het NTC onderwijsaanbod op de Nederlandse taalontwikkeling van
de kinderen. Kort gezegd, de school staat op het standpunt dat het onderwijsaanbod een gestructureerde
ondersteuning is van de moedertaalontwikkeling thuis. Het aanbod op school heeft daarin een essentiële, alzijhet
beperkte, invloed. Echter, de school kan gebrek aan moedertaalontwikkeling thuis niet compenseren. Binnen de
beperkte mogelijkheden van de school, mogen ouders wel een zo hoog mogelijke kwaliteit verwachten.
Daarom wordt aan ouders gevraagd vrijwillig alle verplichtingen aan te gaan die voor het volgen van kwalitatief
goed NTC onderwijs noodzakelijk worden geacht en derhalve het gehele schoolprogramma te volgen. De
meerwaarde van NTC onderwijs voor de Nederlandse taalontwikkeling alsook het Nederlands/Vlaamse
cultuurgoed, wordt respectievelijk in sectie 3.3 en 3.4 nader toegelicht. Daarnaast zullen ouders ter ondersteuning
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van het onderwijs op school noodzakelijkerwijs ook zorg moeten dragen voor een zo effectief mogelijke
thuistaalomgeving.

2.2.5 Meertaligheid en verhouding met dagscholen
De huidige leerlingen volgen dagonderwijs op verschillende dagscholen, vrijwel allen in het Engels. Engels is ook
de voertaal in Ghana. Niet alle dagscholen houden rekening met het feit dat sommige van hun leerlingen eens per
week aanvullend onderwijs volgen in hun moedertaal. Dit heeft vooral effect op (a) het concentratievermogen van
de leerlingen, en (b) de hoeveelheid en aard van het huiswerk dat de scholen aan kinderen opdraagt. Op de dag
van de NTC lessen, hebben de leerlingen een lange schooldag (veelal van 08:00 t/m 18:15, met beperkte
gelegenheid tot pauze), waardoor zij vaak vermoeid aan de lessen beginnen. De werkvormen gedurende de lessen
zijn daardoor vaak noodgedwongen kortdurend en sterk afwisselend.
Voorts levert de meertaligheid van vrijwel alle leerlingen aparte uitdagingen op m.b.t. het proces en opbrengsten
van het NTC onderwijs. Deze worden in sectie 3.3.1.8 verder toegelicht. In het algemeen gaat de school ervanuit
dat de realiteit van meertaligheid niet als bedreiging moet worden gezien voor de ontwikkeling van de Nederlandse
taal, maar als ondersteunend middel kan worden toegepast gedurende de lessen. De andere taal mag daarbij
uiteraard nooit overheersen.

2.2.6 Locatie en middelen
De school is momenteel gevestigd in één lokaal in het gebouw van de German-Swiss International School in Nema,
Accra. De samenwerking met GSIS is goed. Voorst beschikt de Nederlandse school over een ruime hoeveelheid
recente onderwijsleermethoden en materialen. De school heeft ook een uitgebreide bibliotheek.
Terug naar Begin

2.3 Hoofddoelstellingen, kerntaken en instelling (op schoolniveau)

Uitgaande van artikel 2 van de oprichtingsstatuten (zie 2.2.1 Schoolstatuten), en afgaande op de huidige
omstandigheden van de school, stelt NTC Ghana zich tot doel:
[1] Dat ieder kind zich Nederlandse taal en cultuurgoed eigen kan maken vanaf het niveau waarop het zich bij
aanvang bevindt, naar het maximale van het eigen leervermogen en binnen de maximale mogelijkheden van de
school.
[2] Dat gedurende ieder schooljaar ieder kind zich ten minste de voor zijn/haar niveau fundamentele taalkennis en
-vaardigheden eigen maakt, welke voor verlangde/vereiste vorderingen in leeropbrengt noodzakelijk is.
[3] Dat alle kinderen, ongeacht of zij op kortere of langere termijn naar Nederland/Vlaanderen terugkeren, met zo
min mogelijk problemen kunnen instromen in het reguliere onderwijs, danwel inburgeren in de
Nederlands/Vlaamse samenleving.
[4] Dat voor ieder kind de optimale balans wordt gewaarborgd tussen enerzijds de maximaal mogelijke
leeropbrengst en anderzijds de maximaal mogelijke waardering voor de Nederlandse taal en cultuur. Ten behoeve
van de Vlaamse leerlingen wordt in het lesprogramma een zo groot mogelijke overlapping nagestreefd met de
Vlaamse taal en cultuur.
De school verwezenlijkt deze doelen door het uitvoeren van de volgende kerntaken:
•
•
•
•

Het bieden van een veilige en uitnodigende leeromgeving
Het aanbieden van leertechnieken ter vergroting van de leervaardigheden (het ‘leren leren’)
Het onderwijzen van die fundamentele kennis en vaardigheden die nodig zijn om de taal doelmatig te
gebruiken op een voor de leerling maximaal haalbaar niveau, in zowel dagelijkse als schoolse situaties
Het grondig beoordelen van vorderingen, zowel tijdens en aan het eind van ieder leerjaar, d.m.v. een met
Nederland vergelijkbare verscheidenheid aan beoordelingsinstrumenten en –criteria
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•

Het vertrouwd maken van die taal- en cultuurverwante attituden die als ‘gewoon’ beschouwd worden in de
Nederlands/Vlaamse context

De school verwezenlijkt deze doelen door het bewust te werken volgens de volgende instelling:
•
•
•
•
•

Het respecteren van de persoon en het leervermogen van iedere leerling
Het elkaar ondersteunen en stimuleren in het bereiken van de doelstellingen van de school
Het zich positief identificeren met de Nederlands/Vlaamse taal en cultuur, zodat ieder kind zich bij eventuele
terugkeer geen ‘vreemde voelt in eigen land’.
Het beleven van plezier in het gebruiken en beschouwen van de taal
Het kweken van interesse in de betekenis, gebruik en vorm van de taal.

De omschreven hoofddoelstellingen, kerntaken en instellingen moeten begrepen worden binnen de kaders van
drie extern gehanteerde beoordelingsdocumenten m.b.t. de kwaliteit, doelstelling, uitvoering en kwaliteit van het
NTC onderwijs:
1. Kerndoelen m.b.t. het basis en voortgezet onderwijs
(http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/)
2. Referentiekaders t.a.v. de taalverwerving op Nederlandse scholen
http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/
3. Toezichtskaders, zoals gehanteerd door de Nederlandse onderwijsinspectie
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/nederlands-onderwijs-in-het-buitenland/toezichtkadernederlands-onderwijs-in-het-buitenland
Terug naar Begin

2.4 Verantwoording algemeen beleid

Alle beleid in de school, zowel pedagogisch-didaktisch als bestuurlijk-organisatorisch, richt zich op het
verwezenlijken van de genoemde hoofddoelstellingen en kerntaken. Het bestuur en onderwijsteam laten zich
daarin leiden door de volgende kernwaarden: respect, toewijding, professionaliteit, transparantie, betrokkenheid,
verbondenheid en plezier.
T.b.v. de uitvoering van het bovenstaande bepaalt het stichtingsbestuur – in nauwe samenspraak met het
directie/leerkrachtenteam – algemeen beleid op de volgende terreinen.
BESTUURLIJK / ORGANISATORISCH
• Bestuursbeleid
• Financiëel beleid
• Aannamebeleid
• Medezeggenschapsbeleid
• Personeelsbeleid
• Veiligheidsbeleid
• Klachtenbeleid
PEDAGOGISCH / DIDAKTISCH
• Pedagogisch/didaktisch beleid
• Beleid m.b.t. gedrag van de leerlingen
• Differentiatiebeleid
• Toetsingsbeleid
In latere hoofdstukken, danwel in de bijlagen bij dit schoolplan wordt ieder beleidsterrein in detail toegelicht.
Interne verantwoording
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Voor alle gevoerde beleid (t.w. het besturen van de stichting, de organisatie van de school en het geleverde
onderwijs) legt het bestuur 2x per jaar verantwoording af aan de ouders tijdens een algemene oudervergadering
(AOV). Deze bijeenkomsten zijn dan tevens gelegenheid voor de ouders aan het bestuur aanpassingen van het
beleid voor te stellen, zo hiervoor daartoe bij de ouders behoefte bestaat en deze wensen niet in strijd zijn met de
hoofddoelstellingen van de stichting.
T.b.v. van transparantie en de betrokkenheid van de ouders bij het bestuur en het functioneren van de school,
wordt er eens per twee jaar een formele ouder-enquête afgenomen, waarvan de resultaten met de ouders wordt
besproken en die het algemeen beleid verder informeert.
Voorts worden ouders ingelicht over zaken betreffende beleid en practische uitvoering d.m.v. nieuwsbrieven die
minimaal 6x per jaar per email aan alle ouders worden toegezonden. De nieuwsbrieven zijn in het Nederlands
geschreven. Op ouderbetrokkenheid wordt verder ingegaan in sectie 4.8 Oudercontacten.
Externe verantwoording
Eens per vier jaar wordt de school (PO en VO) formeel geïnspecteerd vanuit de Nederlandse onderwijsinspectie.
De resulterende beoordelingsrapporten zijn publiekelik toegankelijk middels de website van de inspectie
(https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/). Tevens is er halfjaarlijks formeel overleg in de vorm van een
voortgangsgesprek tussen een vertegenwoordiger van de stichting NOB en de voorzitter van het schoolbestuur.
Dit gesprek verloopt via Skype.
Terug naar Begin

2.5 Uitvoering en activiteiten – algemeen overzicht

De praktische uitvoering van beleid t.b.v. de verwezenlijking van de doelstellingen komt deels voor rekening van
het bestuur, deels voor het directie/leerkrachtenteam, die daarvoor verantwoording schuldig is aan het bestuur (zie
ook: 1.4 Gerelateerde processen). De belangrijkste activiteiten daartoe zijn:

2.5.1 Dagelijkse functioneren van de school
BESTUUR
• Frequent formeel en informeel overleg met de directeur/leerkracht (wekelijks; met aangewezen bestuurslid)
• Regelmatige bestuursvergaderingen, a.d.h.v. de jaarlijks bijgestelde bestuurskalender (zie Hfst.7: Bijlagen)
• Financiële administratie (door penningmeester)
• Oudervergaderingen
• Openings- en sluitingsborrel
DIR/LKR
• Schooladministratie
• Externe contacten onderhouden
• Wekelijkse methodegebonden groepslessen verzorgen, danwel individuele begeleiding geven
• Organiseren, afnemen, analyseren en archiveren van toetsen (bijv. methode-gebonden, CITO)
• Leerlingenvorderingrapportage en –volgsysteem verzorgen en bijhouden
• Gestructureerd huiswerk
• Runnen van de schoolbibliotheek
• Oudergesprekken (halfjaarlijkse voortgangsgesprekken, incidentele gesprekken)
• Cultuurdagen, schoolreis en kamp
2.5.2 Schoolverbetering en -ontwikkeling
BESTUUR
• Het formuleren, faciliteren danwel realiseren van verbeterings- en ontwikkelingsinitiatieven die tot doel hebben
zo goed mogelijk in te spelen op de veranderende situatie in en rond de school.
• Promotie van de ondersteuning door ouders van de school, zowel organisatorisch, financieel als
onderwijsinhoudelijk (bijv. invoeren van school-thuis overeenkomsten, het creëren van een thuistaalomgeving,
volgen van het huiswerk)
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•
•

Enquêtes voor ouders (eens per 2 jaar)
Professionalisering van bestuurleden (bijv. door volgen van NOB webinars, klasobservaties door
bestuursleden e.d.)
DIR/LKR
• Volgen van professionaliseringcursussen
• Gestructureerd leiding geven aan schoolverbeteringsactiviteiten (gericht op de aandachtspunten
geconstateerd in de meest recente schoolinspectie)
• Ontplooien van vernieuwingsinitiatieven, in overleg met het bestuur
In hoofdstuk 5 (Schoolverbetering en -ontwikkeling) worden de diverse initiatieven en de verantwoording daarvoor
verder uitgewerkt.
In de praktische uitvoering van beleid wordt rekening te houden met sterktes (strengths), zwakten (weaknesses),
kansen (opportunities) en bedreigingen (threats) in de omstandigheden van de school (de zgn. SWOT analyse).

2.6 SWOT analyse van de school
STERKTEN
• Bevoegde Nederlandse leerkrachten en assistenten
• Saamhorigheid onder leerkrachtenteam
• Goede facilitaire voorzieningen
• Moderne onderwijsleermiddelen
• Netwerken binnen de Nederlandse gemeenschap
• Vertegenwoordiging van alle leeftijdsgroepen
• Verantwoord financieel beleid
ZWAKTEN
• Efficient inspelen op sterk uiteenlopende leerlingniveaus (in combinatiegroepen)
• Afhankelijk van GSIS (waarvan de school een lokaal huurt)
• Verloop van onderwijspersoneel en bestuursleden
• Hoogte schoolgeld (i.v.m. hoge kosten in Accra, bezoldiging leerkrachten, aanschaf en vernieuwing van
leermiddelen)
• Efficientie van de communicatie tussen alle belanghebbenden bij de school (zie 2015 inspectierapport)
KANSEN
• Sterke promotie van de school, juist nu de school inkrimpt en reagerend op toenemende concurrentie
(bijv. www.languageone.nl)
• Gevarieerde fondsenwerving
• Vergroten leerlingpopulatie door alternatieve oudergroepen aan te spreken (bijv. Ghanese families die
lang in Nederland hebben gewoond/gewerkt)
• Volwassenenonderwijs aanbieden
• Onderwijs digitaliseren
• Outreach via internet naar Nederlandse gemeenschappen elders in Ghana
• Verandering naar volledige dagschool
BEDREIGINGEN
• Professionaliteit van bestuur (m.n. op gebied van onderwijskennis)
• Teruglopende leerlingaantallen a.g.v. verkleinend aantal Nederlands-talige gezinnen met kinderen
• Grotere spreiding in beheersniveau onder de leerlingen die aan school willen deelnemen (voorheen nam
de school geen zgn. R3 leerlingen aan; deze zijn nu in toenemende mate aanwezig)
• Verdeeldheid onder de ouders m.b.t. de waarde van de school voor de taalontwikkeling van de kinderen,
alsook de functie van de school in de Nederlandse gemeenschap in Accra
• Politieke en economische situatie Ghana
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Terug naar Begin

3. Het NTC onderwijsleerproces
3.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het algemene en specifieke onderwijskundig beleid beschreven, alsook de praktische
uitvoering daarvan. Het algemene onderwijsbeleid betreft zaken als de pedagogische instelling in het
onderwijsleerproces, de didaktische methodieken en de omgangsvormen in de klas. Het specifieke beleid betreft
de aanpak van en opbrengsten in de diverse taaldomeinen van de Nederlandse taal, als ook m.b.t. de Nederlandse
en Vlaamse cultuur, zoals omschreven in de betreffende leerstofpakketten en lesmethoden.
U wordt er overigens met nadruk op gewezen dat veel algemene en specifieke aan taal- en cultuurgerelateerde
onderwijsdoelen en -gebieden vallen onder de verantwoordelijkheid van de dagschool waarop de kinderen zitten.
Dit betreft algemene zaken zoals: sociale en emotionele ontwikkeling en -vaardigheden en maatschappijleer.
Specieke gebieden betreft o.a. het schoonschrijven, toepassend lezen, poëzie, zingen of drama, welke eveneens
aan taalontwikkeling en cultuuronderwijs zijn verbonden. Door de beperkte lestijd heeft de NTC school geen
gelegenheid zich hier structureel op toe te leggen.
Gebruikte terminologie
In de onderstaande uitleg worden de termen ‘klas’, ‘groep’ en ‘leerjaar’ gebruikt, waartussen enkele essentiële
verschillen bestaan. Onder ‘klas’ wordt verstaan de fysieke ruimte waarin de kinderen zich bevinden gedurende
de lestijd, alsook het totaal van de leerlingen zoals die zich gedurende lestijd in die ruimte bevindt (ongeacht in
welke combinatie van groepen de leerlingen organisatorisch zijn ingedeeld). Eender als in Nederland wordt met
‘groep’ die samenstelling van leerlingen bedoeld zoals die zijn samengevoegd op basis van leervermogen en
leerstofbeheersing. De leeftijden van de kinderen in een groep kunnen daardoor enigszins uiteenlopen omdat zij
een leerjaar kunnen doubleren wanneer zij de leerstof onvoldoende hebben leren beheersen. In tegenstelling tot
bijvoorbeeld het Engelse onderwijssysteem worden de leerlingen niet volgens leeftijd gegroepeerd. Met ‘leerjaar’
wordt de indeling aangeduid zoals de leerstof in de gehanteerde onderwijsleerprogramma’s en -methoden is
verdeeld en opgebouwd over de jaren dat een kind de school doorloopt. In de Nederlandse praktijk lopen de
begrippen ‘groep’ en ‘leerjaar’ grotendeels parallel om het verschil in leerniveau in de klas t.b.v. het lesgeven zo
klein mogelijk te houden. In combinatiegroepen worden normaliter leerlingen van opeenvolgede leerjaren bij elkaar
geplaatst. Onder de omstandigheden in kleine NTC scholen is het verschil tussen de termen vaak minder duidelijk
zichtbaar, hetgeen invloed heeft op hoe zaken als bijvoorbeeld ‘differentiëring’ te begrijpen en organiseren.

3.2 Algemeen onderwijskundig beleid in de klas

De belangrijkste algemene kenmerken van het NTC onderwijs in Accra zijn:
• Het actief stimuleren van nieuwsgierigheid naar de Nederlandse taal en het Nederlands/Vlaamse culturele
erfgoed.
• Het bevorderen van zelfstandigheid, zelfvertrouwen, spontaniteit en competentie-ervaring van de leerlingen
m.b.t. het begrip en gebruik van de Nederlandse taal in de daartoe geëigende contexten.
• Het eigen maken van effectieve leermethodieken en -houding t.b.v. de taalverwerving.
• Het bieden van onderwijs op maat (adaptief onderwijs).
• Het blootstellen aan een selectie van representatief geachte Nederlands/Vlaamse cultuurelementen
• Het kritisch kunnen bekijken van de Nederlands/Vlaamse cultuur vis-á-vis andere culturen.
• Het verlangen van optimale instelling en werkhouding m.b.t. het NTC onderwijs, zowel in de klas als thuis
• Het verlangen van optimale vorderingen en prestaties, uitgaande van het beginniveau van de individuele
leerling.
Door goed rekening te houden met verschillen tussen leerlingen (zowel in leervermogen als persoonlijkheid) wordt
gestreefd naar het waarmaken van optimale leerresultaten per kind. Aangezien de ouders mede-verantwoordelijk
zijn voor de leerattitude en het schoolgedrag van hun kinderen wordt ook van hen verlangd zich bij dit beleid aan
te sluiten.
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Aangezien in voorafgaande schoolinspecties de kwaliteit van het onderwijsleerproces op sommige algemene en
specifieke onderdelen herhaaldelijk als ‘zwak’ of ‘onvoldoende’ was beoordeeld, wordt in dit schoolplan (2018 2022) nader op deze onderdelen ingegaan. De aanvankelijke aanpak hiervan is reeds aan de onderwijsinspectie
verantwoord in de vereiste 2017 voortgangsnotitie (zie Hfst.7: Bijlagen). In de onderstaande paragrafen wordt op
de daarin omschreven aanpak voortgeborduurd.

3.2.1. Adaptief procesgericht onderwijsleeraanbod
Op de NTC school in Accra wordt bewust toegewerkt naar een adaptief procesgerichte benadering van het
onderwijs. Het onderwijs is ‘adaptief’ om tegemoet te komen aan de individuele behoeften en mogelijkheden van
de leerlingen die op de school aanwezig zijn. Ook al wordt er gewerkt met in Nederland gangbare
onderwijsleermethoden en worden leeropbrengsten getoetst d.m.v. in Nederland gestandaardiseerde testen, deze
dienen op de school enkel als middel en richtlijn, niet als verplichte doelen op zich. Simpel geformuleerd: de
middelen worden aan de kinderen aangepast, niet omgekeerd. Een belangrijke motivering van deze keuze is
enerzijds de toenemende heterogeniteit van de leerlingpopulatie en anderzijds het dalende leerlingenaantal (zie
ook 2.2.3 Leerlingenpopulatie).
Het onderwijsbeleid is tevens meer ‘procesgericht’ dan opbrengstgericht, waarbij de achterliggende gedachte is
dat goede resultaten (zoals gemeten door bijvoorbeeld methodegebonden- of Cito toesten) geen doel op zich
mogen zijn, noch dat deze een garantie bieden dat het onderliggende leerprocessen kwalitatief goed zijn. De
school is daarentegen van mening dat een goed leerproces de beste garantie is om tot goede resultaten te komen,
ook al zijn sommige daarvan niet altijd eenvoudig te ‘meten’ (zoals bijvoorbeeld het beheersen van verschillende
leerstrategieën).
Ter beoordeling van de kwaliteit van het NTC onderwijs volgens deze benadering wordt op de school naast het
gebruik van kwantitatieve opbrengstgegevens (bijv. voor Nederland gestandaardiseerde toetsresultaten) ook
gestreefd naar het handteren van kwalitatieve procesindicatoren. Dit betreft bijvoorbeeld indicatoren voor
leermotivatie, concentratie-vermogen, gebruik van effectieve leerstrategieën, relevante toepassingen van
verworven kennis en vaardigheden, het leveren van bijdragen aan het groepsleerproces, betrokkenheid op
taalverwerving e.d. die door observatie en directe communicatie systematisch worden verzameld, geanalyseerd
en verwerkt (zie Hfst.7: Bijlagen). De beoordeling gebeurt in de eerste plaats door de leerkracht, maar ook middels
observaties door derden (bijv. bestuursleden en/of klasassitenten).
Terug naar Begin

3.2.2 Gedifferentieerde niveau-indeling
Als één van de belangrijkste aandachtspunten t.b.v. schoolverbetering is aangemerkt de effectieve differentiëring
van het onderwijsleeraanbod, zowel v.w.b. aanbieding als verwerking. Als antwoord daarop hanteert de school de
zgn. ABC niveauindeling per leerjaar. In deze sectie wordt de verantwoording en uitvoering daarvan toegelicht.
3.2.2.1 Achtergrond en rationale
In NTC scholen wordt over het algemeen een niveau-indeling gehanteerd volgens zgn. R1, R2 en R3 richtingen,
die grofweg worden bepaald door het aantal jaren dat een leerling (gemiddeld genomen over de diverse
taaldomeinen gezien) achter loopt in vergelijk met een gemiddelde leeftijdsgenoot in een Nederlandse school.
Deze indeling wordt vaak gekoppeld aan (1) heterogene leerlingcategoriëen en (2) de eisen zoals gehanteerd in
de in Nederland veelgebruikte onderwijsleermethoden.
Leerlingcategoriëen
Ter verklaring van de hetrogeniteit van de leerlingpopulatie wordt daarbij tevens vaak een arbitrair onderscheid
gemaakt op één of meer van de volgende gronden (zie o.a. ook https://www.onderwijsinspectie.nl/...
/nederlandse-taal--en-cultuur):
• Korte termijn doelstelling ouders, zoals ‘probleemloze’ herinstroming in het onderwijs in Nederland
/Vlaanderen na relatief kort verblijf in het buitenland.
• Toekomstverwachting. Dit betreft die gezinnen die of op lange termijn pas zullen terugkeren naar
Nederland/Vlaanderen of waarvan de kinderen dat na hun middelbare school zullen doen voor studie of werk.
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•

Familiaire belangen. Het Nederlands wordt bijgehouden als tweede taal t.b.v. de band tussen bijvoorbeeld
grootouders en kleinkinderen.
• Affiniteit met de Nederlandse taal en/of cultuur. Tevens kunnen er kinderen van andere nationaliteiten zijn, die
in Nederland/Vlaanderen zijn opgegroeid en de taal goed beheersen. Zij willen de taal meester blijven, al dan
niet t.b.v. werk of studie in Nederland/Vlaanderen
• Gezinssamenstelling, waarbij er dan gevoeglijk van wordt uitgegaan dat het meerendeel van meertalig
opgroeiende kinderen een aanzienlijk taalachterstand heeft t.o.v. het Nederlands gemiddelde (zie ook: 3.2.2.6
Meertaligheid).
Afhankelijk van de aard en voorkeuren van de lokale ouderpopulatie worden dan de meest belangrijk geachte
zwaartepunten in de schooldoelstellingen dienovereenkomstig prioriteit gegeven.
Echter, de indeling in categoriëen of naar arbitraire zwaartepunten, en vervolgens het organiseren van het
onderwijs volgens die indeling (die ook nog eens jaar op jaar verschuift), ziet de school niet als een adequate
manier om de differentiatie te verantwoorden, te bewerkstelligen en de kwaliteit daarvan te bestendigen.
Methodegericht onderwijs
Parallel aan de bovenstaande categorisering van de leerlingen, hanteren NTC scholen over het algemeen de
meestgebruikte onderwijsleermethoden die geschreven zijn voor volledig klassikaal dagonderwijs in Nederlandse
scholen. Ook al zijn de meest gangbare methoden afgestemd op de kerndoelen en referentiekaders zoals het
Nederlandse onderwijs dat voorschrijft, aan het gebruik van deze klassikale methoden in onze NTC school kleven
tenminste twee gevaren.
Ten eerste richten de methoden zich v.w.b. het beheersniveau zich op de ‘grootste gemene deler’ zoals die
verwacht worden in een gegeven leerjaar aanwezig te zijn. Vaak worden deze dan nog wel onderverdeeld in drie
tot vijf sub-niveau’s (van verrijkingsstof enerzijds tot verwerving van het absolute minimum aan kennis en
vaardigheden anderzijds). Echter, met slecht zo’n 3 uur NTC onderwijs per week en slechts enkele leerlingen per
groep/leerjaar (waarbij dan nog maar de vraag is op welk sub-niveau de betrokken leerlingen functioneert binnen
de afzonderlijke taaldomeinen), is een ‘klassikale’ toepassing van de methoden niet langer relevant. Zo heeft de
stichting NOB in voorgaande jaren al handleidingen geschreven om gangbare taalmethoden (zoals bijv. Taal
Actief) meer toepasbaar te maken in NTC scholen.
(zie: https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/advies/Paginas/Taal%20Actief%204.aspx).
Ten tweede is er het grotere gevaar dat het volgen van de methoden een doel op zich gaat worden in de school.
Het is dan niet langer enkel een onderwijsleermiddel, dat naar inzicht van de leerkracht wordt toegepast t.b.v. de
optimale taalontwikkeling van de leerlingen. Zeker wanneer de leerkracht de methoden ‘slaafs’ volgt, gaat dat ten
koste van de individuele mogelijkheden en behoeften van de kinderen. Het onderwijs boet daarmee in aan kwaliteit
en relevantie. Aan dit gevaar liggen enkele begrijpelijke redenen ten grondslag. Niet iedere leerkracht heeft
overzicht over en ervaring met de gehele leerlijn (van peuter tot VO). Ondanks formele bevoegdheid is niet iedere
leerkracht is even goed pedagogisch onderlegd. Dit betreft voor al beginnende leerkrachten. De methoden bieden
dan een houvast die maar moeilijk wordt losgelaten, zeker wanneer op een gegeven dag er zich veel niveaus in
de klas bevinden.
Echter, de school staat op het standpunt dat een ervaren leerkracht meer is dan een ‘instructeur’, die de methode
nauwgezet dient te volgen. In diens hoedanigheid als ‘pedagoog’ gebruikt de leerkracht de methode volgens dat
wat de individuele leerling nodig heeft om optimale ontwikkelingen door te maken. In onze school betreft dat taalen culturele ontwikkeling. De zgn. opbrengsten van het onderwijs zijn daarom ook méér dan enkel het bereiken
van de doelen die door de methoden zijn gesteld en door de methodegebonden toetsen worden getoetst. Hierop
wordt in sectie 3.7 Het volgen van de ontwikkeling verder op ingegaan.
3.2.2.2 ABC niveaudifferentiatie
Een relevante niveaudifferentie dient daarom een optimale respons zijn op (combinaties van) de volgende situaties
binnen onze school:
• Grote niveauverschillen tussen de leerlingen per groep, alsook tussen de groepen in een klas.
• Er kunnen meerdere leerjaren vertegenwoordigd zijn binnen één en dezelfde groep (zeker wanneer doubleren
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om sociaal-emotionele redenen niet wenselijk is).
Per leerling kan het beheersingsniveau per taaldomein ook behoorlijk uiteenlopen, zodat het bepalen van een
‘gemiddeld’ niveau moeilijk is.
De groepgrootte is over het algemeen erg klein.
De thuissituatie verschilt van kind tot kind, en daarmee de ondersteuning en bevordering van de (Nederlandse)
taalontwikkeling.
Het aantal leerlingen die meertalig opgroeien of bewust meertalig worden opgevoed neemt toe.
De kinderen hebben voorts individuele voorkeuren in leerstrategiëen en verschillen in leervermogen.

Ter illustratie, onderstaand een voorbeeld van hoe in een kleine NTC school een samengestelde onderwijsmiddag
er uit kan zien:
KLAS

GROEP

LEERJAAR

NIVEAU
A.
Leerjaar 3
B. 1 ll.
(1 ll)
C
A. 1 ll.
Groep 4/5
Leerjaar 4
B. 1 ll.
(5 lln)
(2lln)
C
A
Leerjaar 5
B
Woensdag
(2lln)
C. 2 lln. Waarvan één ll met concentratie- /
(9 lln)
gedragsprobleem
VO1 (brugklas)
A
15:00 –
(1 ll)
B. 1 ll. Onzeker; vraagt veel begeleiding / aandacht
17:45 uur
C
VO 1,2
VO2 HAVO/VWO A. 1 ll. HAVO
(4 lln)
(2 lln)
B. 1 ll. VWO
C
VO2 VMBO
A
(1ll)
B. 1 ll. VMBO (AVO)
C
• Er zijn 9 leerlingen die op dezelfde middag les krijgen; er is een klasassistent aanwezig
• Er zijn 2 lln. die extra aandacht/begeleiding nodig hebben
• De 9 leerlingen functioneren op 8 verschillende niveau’s
• Er zijn leerkrachtgeleide activiteiten op klas-, groeps-, leerjaar- en individueel niveau; bijvoorbeeld:
i.
Klas: dagopening/afsluiting, bespreking school onderwerpen (bijv. regels), speelkwartier, …
ii.
Groep: introductie thema, bekijken school-tv, …
iii.
Leerjaar: instructie leerstofonderdeel, toetsen, …
iv.
Leerling: individuele instructie/begeleiding, groepswerk (wanneer méér dan één leerling per niveau)
• Een les op de middag heeft ca. 150 effectieve lesminuten (ca. 15 minuten gaan verloren met klasorganisatie,
lesovergangen, in- en uitloop, onderbrekingen e.d.). Met 8 niveau’s in deze fictieve klas betekent dat nog geen
20 minuten leerkrachtgebonden lestijd per niveau. Deze tijd wordt doorgaans voornamelijk besteed aan
instructie, begeleiding en toetsing.
• Door inleidingen en instructies zo veel mogelijk te combineren wordt tijd bespaard en vergroot de hoeveelheid
leerkrachtgebonden tijd per leerling/niveau.
• Er is voldoende zelfwerkzaamheid-materiaal aanwezig per leerjaar waarmee leerlingen na instructie de
leerstof kunnen verwerken.
Van de methode afgeleide niveauindeling van de leerlingen
Gedurende de 2015 inspectieronde kreeg de school het advies niet met individuele leerplannen te werken, maar
daarentegen de lessen op school in te richten volgens de planning zoals die door de methoden wordt aangegeven
per leerjaar. Ieder kind krijgt vervolgens de leerstof aangeboden van het leerjaar waarin het is geplaatst op grond
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van leeftijd en wenselijkheid van de ouders; ongeacht of dit op of boven het beheersingsniveau van de leerling ligt.
De leeropbrengst van de leerling blijft daarmee beperkt tot datgene wat de leerling leert beheersen binnen het
leerjaar waarin het is geplaatst. Wat niet wordt beheerst wordt moet volgens het advies gezien worden als
betreurenswaardig, maar onvermijdelijk.
Om deels tegemoet te komen aan dit advies heeft de school besloten enkel met individuele leerplannen te werken
wanneer speciale omstandigheden rond een leerling daarom vraagt. Dit wordt verder toegelicht in sectie 3.8.2.4
Speciale begeleiding/remediering.
Echter, als richtlijn voor differentiering binnen het ‘reguliere’ taalonderwijs worden leerlingen binnen de groep
waarin zij om redenen van wenselijkheid zijn geplaatst, zoveel mogelijk de leerstof aangeboden van het leerjaar
dat het beste bij hun individuele beheersniveau past. Zo kan een oudere ‘R3’-leerling in groep 8 zijn geplaatst,
maar werkt het in de verschillende taaldomeinen met leerstof van leerjaar 6. Een verdere niveaudifferentiatie wordt
bereikt door vervolgens zoveel mogelijk de ABC-indeling te hanteren zoals de methoden dat aangeven voor ieder
leerjaar (A = verrijkingsniveau, B = basisniveau, C = minimum/remedial niveau). Deze indeling wordt overigens om
organisatorische redenen gehanteerd, niet als normering van de leerlingen.
Met de invoering van de NTC leerlijn in 2019, ontwikkeld door het NOB, wordt deze vorm van differiëntering
makkelijker uitvoerbaar en volgbaar.
Minimaal eens in de drie maanden wordt per kind bezien of deze nog op het huidige niveau functioneert of dat
verschuiving nodig is. In principe werkt ieder kind dus op het eigen niveau en maakt de voor hem/haar maximaal
mogelijke vorderingen. Vooral voor de C-leerlingen wordt getracht bovengemiddelde vorderingen te maken, waarin
de kwaliteit van beheersing van de minimaal noodzakelijke leerstof prioriteit heeft boven de kwantiteit van de
leerstof. Met de beschreven aanpak wordt enerzijds deels tegemoet gekomen aan de aanbevelingen van de
inspectie, anderzijds wordt zo toch optimale individualisering van het onderwijsleeraanbod gegarandeerd.
Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de frustratie van de leerkracht wordt weggenomen die het gevolg
is van de verwachting de leerling door de leerstof te moeten ‘sleuren’ van het leerjaar waarin het kind geacht wordt
te zijn volgens externe normering, maar welke eigenlijk boven niveau ligt.
3.2.2.3 Toepassing in de praktijk
In praktijk komt de beschreven niveauindeling erop neer dat de leerkracht voor iedere leerling het beheers- en
verwerkingsniveau bepaalt per taaldomein met behulp van methodegebonden en methode-onafhankelijke toetsen,
alsook gebaseerd op de eigen professionele ervaring. Iedere leerling krijgt vervolgens les a.d.h.v. het
onderwijsleermateriaal van de methode(n) zoals dat is aangegeven per (sub-)niveau. Hierbij wordt om
organisatorische redenen wel getracht de leerlingen zoveel mogelijk samen te voegen gedurende instructie en
verwerking, voorzover hun beheersvermogen dat toelaat.
In geval een leerling op grond van fysieke en mentale leeftijd emotionele problemen heeft met het materiaal
waarmee het gevraagd wordt te werken (zoals bijvoorbeeld een kind dat meer dan twee leerjaren achterloopt in
vergelijk met een gemiddelde leeftijdgenoot in Nederland), dan wordt het materiaal zodanig aangepast dat gevoel
van stigmatisering zoveel mogelijk wordt weggenomen.
Details m.b.t. de praktische organisatie in de klas van de gedifferentieerde instructie, begeleiding en verwerking
wordt nader omschreven in sectie 3.5 Planning. Het volgen van de vorderingen die de leerlingen maken – en hoe
dit formatief de daaropvolgende planning bepaalt – wordt nader uitgewerkt in sectie 3.8 Het volgen van de
ontwikkeling.
Zelfstandig werken
Mede om organisatorische redenen wordt het zelfstandig werken gestimuleerd, zodat de leerkracht meer
gelegenheid heeft instructie te geven aan andere leerlingen. Hiervoor zijn de volgende aspecten onmisbaar:
• De instructie vooraf is mede gericht op zelfstandige verwerking d.mv. uitdagende betekenisvolle opdrachten,
die niet te moeilijk, maar ook niet te gemakkelijk zijn.
• Regels en routines m.b.t. het zelfstandig werken; het accepteren en nakomen van die regels is van belang
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De leerlingen worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces
Als onderdeel van de instructie wordt aangeven wat leerlingen zelf kunnen doen wanneer ze vastlopen
De leerlingen leren zelf hun werk te controleren
De leerlingen leren zoveel als mogelijk op een gestructureerde manier samen te werken in kleine groepjes.
Essentieel is dat hun opdracht zo wordt geformuleerd dat de leerlingen wel samen moeten werken om
succesvol te zijn.
Een positieve houding van de leerkracht wanneer de leerlingen zelf initiatieven en verantwoordelijkheid
nemen.

Tegelijk let de leerkracht wel op dat het zelfstandig werken niet ten koste gaat van de verbale interactie, die een
essentieel onderdeel vormt van de taalverwerking. Zo verwerd het zelfstandig werken in het VO tot een vorm van
‘huiswerk doen in de klas’, waarbij de leerlingen nauwelijks meer met elkaar of met de leerkracht communiceerden.
Door meer van de verwerking thuis te doen, is er voor hen nu meer gelegenheid met de leerkracht en elkaar
interactief bezig te zijn. Dit past beter in het specieke beleid t.a.v. interactief en cooperatief taalonderwijs (zie ook:
3.3 Specifiek beleid en invulling betreffende het taalonderwijs PO & VO.
Terug naar Begin

3.2.3 Klassenmanagement
Onder klassenmanagement wordt hier verstaan het optimaal organiseren en inhoud geven van het onderwijs in
de (combinatie-)klassen zoals die op onze school zijn samengesteld en over de lesdagen per week zijn verdeeld.
De school staat op het standpunt dat klassemanagement voor het overgrote deel wordt bepaald door de kwaliteit
van het lesgeven. M.a.w. hoe beter en effectiever de leerkracht les organiseert en inhoud geeft, des te sterker zijn
de leerlingen betrokken bij het onderwijsleerproces en is er geen ruimte voor verveling, ontmoediging of ongewenst
gedrag. Details over tijdsmanagement staan uitgewerkt in sectie 3.5 Planning.
Eigen verantwoordelijkheid
Echter, ook de leerlingen (en indirect hun ouders) zijn mede-verantwoordelijk voor de efficientie en effectiviteit van
het onderwijs in de klas. M.n. van de oudere leerlingen wordt verwacht dat zij bewust het recht op onderwijs van
hun medeleerlingen respecteren en dit niet door ongewenst gedrag verstoren. Immers, de onderwijstijd per week
is al zo beperkt.
Discipline
In geval van ongewenst gedrag worden zoveel mogelijk strafmaatregelen vermeden. Negatieve consequenties
kunnen gemakkelijk leiden tot aversie jegens de school. Er wordt daarom zoveel mogelijk, liefst in eerste instantie
met de betrokken leerling zelf, gekeken naar hoe de leerling de consequenties zelf kan dragen van het eigen
gedrag. Zie ook 4.5.1 Overgangs-, overdracht- en schorsingsbeleid
De school overweegt een zgn. school-thuisovereenkomst een verplicht onderdeel te maken van de aanname op
school.
Terug naar Begin

3.3 Specifiek beleid en invulling betreffende het taalonderwijs PO & VO

Binnen het kader van adaptief procesgericht onderwijs wordt de Nederlandse taal op onze school tevens interactief
en cooperatief aangeboden en geleerd. De talige interactie tussen de leerkracht en de leerlingen, alsook tussen
de leerlingen onderling, heeft daarin hoge prioriteit. Dit heeft vooral tot doel de taal te leren d.m.v. actief gebruik
en samenwerking.
Er wordt veel gebruik gemaakt van vraag&antwoord alsook onderwijsleergesprekken voor de meer taalvaardige
leerlingen. Onderzoek naar taalontwikkeling suggereert dat intensief horen en gebruiken van een taal de meest
effectieve manier is om deze zich degelijk eigen te maken (Orioni, 2015). Simpel gezegd betreft dit 'veel praten'
alsook de schriftelijke verwerking daarvan.V.w.b. de leeropbrengesten richt de school zich op het toewerken
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naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlanse taal (zie:
http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf/)
In het onderwijzen van de Nederlandse taal worden normaliter vijf nauw aan elkaar verwante taaldomeinen
onderscheiden, tw:
1.
Spreken en luisteren
2.
Woordenschat
3.
Technisch en begrijpend lezen
4.
Schrijven
5.
Spelling en grammatica
Ieder van deze domeinen wordt in de navolgende secties van dit hoofdstuk nader toegelicht voor de diverse
leeftijdsgroepen en leerjaren; van peuter t/m VO.
Terug naar Begin

3.3.1 Overzicht van het taalonderwijs
Evenals in afgelopen jaren, zullen wij de komende jaren intensief gebruik maken van de actuele inzichten op het
gebied van taalonderwijs. Wij maken daarbij gebruik van in Nederland meest gangbare taalmethoden. Deze
worden aangevuld met andere leermiddelen, afhankelijk van de leerbehoeften van de individuele leerlingen.
3.3.1.1 Peuters: Peuterplein
Voor de peuters wordt de methode ‘Peuterplein’ gehanteerd. Dit is een breed pakket voor stimulering van de
ontwikkeling van jonge kinderen. Het biedt een goede voorbereiding op groep 1 van de bassisschool, doordat alle
ontwikkelingsgebieden die van belang zijn systematisch aan bod komen. Voor taal is het doel het vergroten van
de Nederlandse taalvaardigheid. V.w.b. de taal wordt gericht aandacht besteed aan mondelinge taalvaardigheid
(praten en luisteren), ontluikende geletterdheid, spelen met taal en woordenschat. Woordenschat wordt
aangeboden op 3 niveaus (start, basis, uitbreiding) met daarnaast bij de activiteiten ‘Een stapje naar boven en
naar beneden’.
3.3.1.2 Groepen 1 en 2: Kleuterplein
Kleuterplein is een geïntegreerd pakket voor de groepen 1 en 2, waarin ontwikkelingsgericht en ervaringsgericht
wordt gewerkt met kleuters. Daarnaast biedt het enkele cooperatieve werkvormen die de actieve houding van
kleuters stimuleren, bijvoorbeeld in de grote kring. Alle activiteiten kunnen ook hier met een ‘stapje naar boven’ of
een ‘stapje naar beneden’ worden afgestemd op de individuele behoeften van de leerlingen. V.w.b. woordenschat
wordt gedifferentiëerd op twee niveaus (basiswoorden en uitbreidingswoorden). Binnen het ontwikkelingsgebied
taal en lezen kent Kleuterplein de volgende leerlijnen:
1. Praten en luisteren
2. Verhalen
3. Klanken en luisteren
4. Krabbelen en schrijven.
Terug naar Begin
3.3.1.3 Groep 3: Veilig Leren Lezen
Voor groep 3 wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Veilig Leren Lezen’ (VLL; maan-2 versie). Zowel de
mondelinge als de schriftelijke taalontwikkeling wordt op systematische wijze geïntegreerd aangeboden. Een groot
voordeel van VLL is dat veel ouders de methode kennen en dat veel van de opdrachten zelfstandig gemaakt
kunnen worden waardoor ook thuis zonder interpretatiemoeilijkheden aan Nederlands kan worden gewerkt.
Bij de mondelinge taalontwikkeling ligt de nadruk op de uitbouw van communicatieve vaardigheden, de
bevordering van boek-oriëntatie en verhaalbegrip, en de vergroting van de woordenschat. Bij de schriftelijke
taalontwikkeling staat het leren lezen en spellen van eenvoudige woordstructuren centraal. De methode VLL sluit
aan op de ‘Tussendoelen beginnende geletterdheid’ (http://tule.slo.nl/index.html).
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VLL bestaat uit twaalf thematische kernen, die zijn opgebouwd uit de fasen introductie, instructie, zelfstandige
verwerking, vervolgopdrachten en reflectie. Alle kernen bevatten een ankerverhaal, waarmee het thema
geïntroduceerd wordt. Aan de taal- en thema-activiteiten rondom dit verhaal nemen alle leerlingen deel. De
verwerking kan zonodig gedifferentiëerd plaatsvinden. 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 school overweegt de nieuwste VLL versie aan te schaffen (Kim versie). Er wordt tevens overwogen een daarop
aansluitende schrijfmethode aan te schaffen (‘Pennenstreken’ of ‘Ik pen’; Zwijsen), welke in de vorm van thuiswerk
het beginnend leesonderwijs op school kan versterken.
3.3.1.4 Groepen 4 t/m 8: Taal Actief en Nieuwsbegrip
Voor de groepen 4 tot en met 8 wordt de methode ‘Taal Actief’ gebruikt. Deze methode bevat alle materialen voor
het organiseren van betekenisvol, sociaal en strategisch leren.
Methode – opbouw
Taal Actief heeft een vaste opbouw. Het basisprogramma biedt op overzichtelijke en eenvoudige wijze instructie
en opdrachten voor al deze leerlingen. Dat maakt dat zowel leerling als leerkracht makkelijk met de methode
kunnen werken.
De methode is opgebouwd uit tien jaarlijks terugkerende thema’s, volgens een zogenaamde cyclische methode:
onderwerpen komen ieder jaar terug op een hoger niveau en worden per jaargroep uitgebreid. De thema’s zijn per
jaargroep op het ontwikkelingsniveau en de belevingswereld van de leerlingen afgestemd. Elk thema duurt
ongeveer drie weken en begint altijd met een ankerverhaal waarmee het thema wordt opgestart. Vanuit dit
ankerverhaal worden de taal-, spellings- en woordenschatlessen aangeboden.
Methode – inhoud
De leerlijnen taal, spelling en woordenschat zijn qua thematiek aan elkaar gekoppeld. In het werkboek taal staan
toepassingsopdrachten waarbinnen de apart geleerde vaardigheden (taalbeschouwing, stellen, spreken/luisteren
en informatie verwerken) geïntegreerd toegepast worden. Daarnaast zijn er diverse uitbreidingsmogelijkheden
voor onder andere het zelfstandig werken en differentiatie.
De methode bestaat uit een volledige leerlijn taal en spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende
taalaspecten in afzonderlijke lessen behandeld:
• Luisteren, spreken, gesprek
• Stellen
• Taalbeschouwing
• Woordenschat
• Informatiemiddelen
De methode biedt ruim voldoende aandacht aan woordenschat, maar het NTC Ghana werkt daarbij ook met de
extra leerlijn woordenschat van TaalActief. Gebleken is dat juist tweetalige leerlingen daar erg veel baat bij hebben.
Instructiemodel
Taal Actief maakt onderscheid naar drie type leerlingen:
• De leerling die weinig tot geen instructie nodig heeft (verrijkingsniveau)
• De leerling die basisinstructie behoeft (basisniveau)
• De leerling die verlengde instructie nodig heeft (drempelniveau)
Dit sluit aan op de ABC-differentiëring zoals boven beschreven (zie: 3.2.2.2 ABC niveaudifferentiatie).
Begrijpend lezen
Voor begrijpend lezen wordt voor de groepen 4 tot en met 8 gebruik gemaakt van ‘Nieuwsbegrip’. Deze methode
stimuleert leesbegrip op een motiverende manier met wekelijkse teksten over het laatste nieuws. Via de website
van Nieuwsbegrip (www.nieuwsbegrip.nl) heeft de school toegang tot actuele teksten èn opdrachten voor
begrijpend lezen voor groep 4 tot en met 8. Elke week kunnen leerkrachten via de website aangeven welke
onderwerpen uit de actualiteit de leerlingen het meest aanspreken. Uit alle suggesties kiest de redactie een
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onderwerp voor de Nieuwsbegrip-tekst van die week. Elke week kan de leerkracht die actuele tekst, bijbehorende
opdrachten en een handleiding downloaden en met de leerlingen aan de slag gaan. Nieuwsbegrip faciliteert een
geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs alsook differentiatie en bevordert samenwerking door het directe verbinden
met de actualiteit.
Omdat begrijpend lezen ook op de (niet Nederlandstalige) dagscholen aan bod komt, besteedt de school in de
regel eens in de drie weken aandacht aan begrijpend lezen. Op die dag lezen de leerlingen gedurende ongeveer
drie kwartier de tekst en maken ze de verwerkingsopdrachten. Daarin wordt gericht aandacht besteed aan leesen woordenschatstrategieën. De leerlingen leren aan de hand van een stappenplan onmisbare leesstrategieën
gebruiken, zoals voorspellen, ophelderen van onduidelijkheden en samenvatten. Daarnaast is er een woordenhulp
die de leerlingen strategieën biedt om de betekenis van moeilijke woorden te achterhalen.
Terug naar Begin
3.3.1.5 Voortgezet Onderwijs: Nieuw Nederlands
In het voortgezet onderwijs wordt gewerkt met ‘Nieuw Nederlands’. Deze methode sluit goed aan op ‘Taal Actief’
en het taalonderwijs in het PO.
Opbouw
Nieuw Nederlands wordt in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs aangeboden. Vanaf het derde
leerjaar kunnen de leerlingen zelfstandig het IB-programma Nederlands volgen; eventueel met aanvullende
begeleiding door de leerkracht, mits die daartoe gelegenheid heeft (zie bijv.: https://www.edufaxonline.nl/).
Inhoud
Het boek gaat uit van 6 hoofdstukken. In elk hoofdstuk komen alle taaldomeinen uitgebreid aan bod: lezen,
spreken/kijken/luisteren, schrijven, woordenschat, kijk op taal, grammatica (zinsdelen en woordsoorten), spelling,
formuleren, poëzie en fictie. Aan het eind van het hoofdstuk volgt een test, die door de leerkracht met de leerling
wordt geëvalueerd.
Instructie
De rol van de docent is voornamelijk coachend en begeleidend. De uitleg per opdracht is duidelijk en helder
weergegeven in het taalboek, welke is opgezet zoals nu gebruikelijk is in het Nederlandse voortgezet onderwijs.
De leerkracht geeft waar nodig aanvullende instructie, waarna de leerling zelfstandig de opdrachten uit het
materiaal kunnen verwerken.
Naast het gebruik van Nieuw Nederlands wordt tijdens de les tevens tijd ingeruimd voor verbale interactie, zoals
gesprek, discussie, bespreking en presentaties. Deze tijd wordt tevens gebruikt door de leerkracht om de
woordenschat te vergroten, door specifieke termen in context aan te bieden.
3.3.1.6 Woordenschatonderwijs
Om een taal goed te spreken en te begrijpen hebben leerlingen een kwantitatief en kwalitatief goed ontwikkelde
woordenschat nodig. Het gaat hierbij zowel om het aantal, als het begrip van de betekenis van de woorden. Voor
NTC-leerlingen geldt dat zij over het algemeen een kleinere Nederlandse woordenschat hebben, omdat zij 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.
Als er sprake is van tekorten aan de woordkennis, zal een leerling minder profiteren van een les. Dit heeft tot
gevolg dat er een nog groter tekort in woordkennis ontstaat. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is gerichte
aandacht op woordenschatuitbreiding van groot belang. Ter ondersteuning van het onderwijskundig handelen
wordt daarom gebruik gemaakt van de momenteel richtinggevende didactiek (viertakt) van Verhallen
(http://www.taalschat.com/ViertaktvanVerhallen.pdf) en de daarbij horende didactische cyclus:
1. Selecteren
2. Voorbewerken en semantiseren (uitleggen)
3. Consolideren (oefenen)
4. Controleren
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De gebruikte leermiddelen sluiten aan op die didactische benadering (zoals o.a. de speciale woordenschatleerlijn en thematische ordening van Taal actief), waarbij voldoende herhaling en visuele ondersteuning wordt
geboden, zoals woordenschatlijsten met beelden en beschrijvingen. De leerlingen leren strategiëen waarmee
zijbzichzelf nieuwe woorden kunnen aanleren en het begrip van bekende woorden kunnen uitbreiden. Het
woordveld neemt een centrale plaats in als didactisch hulpmiddel.
Het intensieve gebruik van de bibliotheek neemt in het woordenschatonderwijs een belangrijke aanvullende plaats
in.
3.3.1.7 Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek heeft een ruime sortering prentenboeken, leesboeken, naslagwerken en (Nederlandstalige)
video’s voor alle leeftijden. De leesboeken staan geordend naar AVI niveau. Wekelijks krijgen alle leerlingen
tenminste twee voor hen geschikte boeken mee naar huis, alsmede een Nederlandstalige video.
Desalniettemin blijkt dat vooral oudere leerlingen de voorkeur geven aan digitale boeken die hen thuis worden
aangeboden. Als antwoord daarop overweegt de school een digitale leesmethode aan te schaffen, zoals
bijvoorbeeld 'Leesplaneet’.
T.b.v. het taal- / woordenschatonderwijs worden ouders dringend verzocht veel en goed-gearticuleerd met hun
kinderen te lezen. De bibliotheek speelt ook een centrale rol in de jaarlijkse Kinderboekenweek (cultuurdag). Door
gebrek aan vrijwilligers is het vooralsnog niet mogelijk gebleken regelmatig voorlees-/bespreekmiddagen te
organiseren, waarbij ouders en oudere leerlingen voorlezen aan de jongsten.
Voor in Accra woonachtige, maar niet op de school ingeschreven Nederlandstalige kinderen, overweegt de school
tegen geringe vergoeding de bibliotheek eens per maand open te stellen.
3.3.1.8 Meertaligheid
Alle leerlingen in de school groeien in min of meerdere mate meertalig op, en wel in een land waar Engels de
voertaal is, hetgeen voor velen tevens de instructietaal is op de dagscholen die zij bezoeken. Met name waar het
schoolse onderwerpen betreft, drukt het merendeel van de leerlingen zich vaak makkelijker in het Engels uit,
ondanks Nederlands als thuistaal.
Meertaligheid moet daarom serieus genomen worden en waar mogelijk ingezet ter ondersteuning van de
ontwikkeling van de Nederlandse taal op alle taaldomeinen. Al blijft Nederlands de voertaal op school en zullen
alle leerlingen nadrukkelijk worden gestimuleerd het Nederlands correct te gebruiken, in sommige situaties kan de
taal waarin het kind op dat moment ‘sterker’ is gebruikt worden om Nederlandse taalkennis en –vaardigheden aan
te leren en te leren begrijpen. Die nieuwe kennis dient dan zo spoedig mogelijk actief te worden gehanteerd en
toegepast. De sterkere taal mag het Nederlands nooit ‘vervangen’. Dit geldt zowel voor woordenschatverrijking als
het beheersen van taalvaardigheden (bijv. spelling en grammatica).
3.3.1.9 Huiswerk vs. Thuiswerk
De school maakt onderscheid tussen huiswerk en thuiswerk.
Met huiswerk wordt bedoeld al die opdrachten die door de leerkracht aan de leerlingen (wekelijks) wordt
meegegeven naar huis als noodzakelijke en/of aanvullende verwerkingsstof, aansluitend op wat er in de les is
behandeld. Het maken van huiswerk wordt gezien als een verplichting, die noodzakelijk is om tenminste het
verwerken van de kernleerstof per leerjaar te garanderen. De hoeveelheid tijd die aan huiswerk moet worden
besteed, verschilt per leerjaar. De hoeveelheid huiswerk is afhankelijk van de relevantie voor de taalontwikkeling
van de leerling.
Thuiswerk daarentegen is leer- en verwerkingsstof t.b.v. de taalontwikkeling die de leerling zich met ondersteuning
van de ouders zich eigen maakt, supplementair aan het NTC onderwijs. Hierdoor wordt de tijd die een leerling in
het volledige nederlandse dagonderwijs aan taalontwikkeling meekrijgt zo veel mogelijk gecompenseerd. De
leerstof betreft dan voornamelijk de onderdelen van het leerprogramma per leerjaar die normaliter als
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verrijkingsstof wordt aangeboden. Thuiswerk kan niet verplicht worden gesteld, maar wordt wel sterk aanbevolen
ter verhoging van het effect van het NTC onderwijs. De school geeft daarom desgevraagd een map remediërend
of verrijkend materiaal mee naar huis.
Terug naar Begin
3.3.1.10 Het taalaanbod in detail
In de voorgaande secties werd het taalaanbod peuter, PO en VO in grote lijnen omschreven. Verdere details vindt
u in Hfst.7: Bijlagen.
Terug naar Begin

3.4 Specifiek beleid en invulling betreffende het cultuuronderwijs PO & VO

Aangezien onder de Ghanese omstandigheden van de school, alsook in de thuissituatie, de meeste leerlingen
weinig bloot staan aan de invloeden van de Nederlands/Vlaamse cultuur, wordt d.m.v. ervarend leren getracht de
belangstelling, kennis en waardering van het Nederlands/Vlaamse cultuurgoed in te boezemen. D.m.v.
zogenaamde 'cultuurdagen' ervaren de leerlingen aan den lijve diverse representatief geachte culturele gewoonten
en gebruiken, waarbij tevens d.m.v. interactieve opdrachten (bijv. themavragen) de oudere leerlingen worden
gevraagd hier kritisch naar te kijken. Hierdoor wordt het leerstofonderdeel 'cultuur' meer educatief aangeboden.
De leeropbrengst wordt daardoor beter documenteerbaar en volgbaar dan in het verleden het geval was. Het
cultuuronderwijs wordt in zijn huidige vorm echter niet formeel getoetst.
Er wordt zoveel mogelijk naar overlap gezocht met het Vlaamse cultuurgoed. Voor iedere cultuurdag polst de
leerkracht bij de Vlaamse ouders in hoeverre het cultuuronderwerp actuele raakvlakken heeft met de Vlaamse
cultuur.
Het cultuuronderwijs beslaat officiëel 20 uur per leerjaar. Deze wordt parallel aan de 100 uur taalonderwijs
aangeboden in de vorm van vijf cultuurdagen, ieder met een programma van gemiddeld vier uur. De keus om
cultuur gescheiden aan te bieden komt voort uit de ervaring dat integrale aanbieding de kwaliteit van beide
programma’s niet bevorderden. Zeker voor het taalonderwijs, waarvan het aanbod door de 3 uur lestijd per week
vaak al beperkt blijft tot een kernprogramma, werkte de invoeging van cultuurelementen verwarrend. Dit betekende
ook een verzwaring voor de taak van de leerkracht.
Door de programma’s gescheiden aan te bieden kan beter op de doelstellingen van ieder worden geconcentreerd.
Dit betekent overigens niet dat er met raakvlakken geen rekening wordt gehouden. De instructietaal tijdens de
cultuurdagen is natuurlijk Nederlands.

3.4.1. Het cultuuraanbod
Tijdens iedere cultuurdag staat een speciek cultureel thema centraal. Voor 2018 – 2019 zijn deze:
• Kinderboekenweek (oktober)
• Sinterklaas (december)
• Schoolkamp (maart)
• Koningsdag (april)
• Eindspel (juni)
D.m.v. deze thema’s worden typische geschiedkundige en aardrijkskundige onderwerpen verenigd met culturele
gebruiken, gewoonten en feesten. Daarbij wordt ook zoveel mogelijk naar overlap gezocht met het Vlaamse
cultuurgoed. De cultuurdagen vinden hoofdzakelijk op zaterdagen plaats en zijn voor alle PO en VO leerlingen
verplicht.
Voor de toekomstige jaren wordt gekeken naar alternatieve thema’s, die in roulatie kunnen worden aangeboden.
Te denken valt daarbij o.a. aan: Multicultureel Nederland, Mei viering, Strijd tegen het water, Band Nederland
Ghana.
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Terug naar Begin

3.5 Planning

Planning is meer dan het maken van schriftelijke documenten, waarin leerlingen worden verdeeld over groepen
en klassen, waarin leerstof verdeeld wordt over het jaar, of waarin uren verdeeld worden over de week. Echter, dit
onderdeel van planning levert hooguit een raamwerk en een uitgangspunt op. Planning in z’n algemeenheid is het
dagelijkse en doorgaande proces waarin de (ervaren) leerkracht alle aspecten van het onderwijsleeraanbod tracht
optimaal vorm te geven en uit te voeren binnen de beperkte lestijd per dag.
Twee aspecten zijn daarin van essentiëel belang: doelgerichtheid en flexibiliteit. Enerzijds houdt de leerkracht in
alle handelen te allen tijde voor iedere leerling de haalbare doelen voor ogen, waarbij er flexibel te werk wordt
gegaan m.b.t. de methodieken en trajecten waardoor deze bereikt worden. De op school gehanteerde methoden
zijn daarin de instrumenten. Door deze instelling wordt voorkomen dat de leerkracht – soms koste wat het kost –
de gemaakte plannen in praktijk waar probeert te maken als waren het doelen op zich.

3.5.1 Planning en uitvoering
In de map ‘Gerelateerde documenten’ zijn de volgende planningsdocumenten opgenomen (zie Hfst.7: Bijlagen):
• Model dag/lesplanningformulier per klas, groep en niveau
• Model individueel handelingsplan
• Model periodeplanning per leerstofonderdeel
• Weekrooster
• Toetsenplanning
• Jaarrooster voor evenementen
• Jaarplanning per leerjaar (volgens de methoden)
Directiekalender
Deze planningsformulieren voor het onderwijs hangen nauw samen met de directiekalender (zie ook 4.3.3). In de
school is dit document speciaal ontwikkeld om voor de directeur/leerkracht een ‘levend’ document te zijn. Het geeft
de directeur/leerkracht het dagelijkse en algemene overzicht over het geheel van de uit te voeren taken, alsook
inzicht in te verwachten ‘drukke’ tijden en momenten waarop aanvullende zaken kunnen worden ingepland.
In de directiekalender is het voor de directeur/leerkracht ook duidelijk wanneer practische zaken te regelen, zoals
bijvoorbeeld materiaal voor lessen te verzamelen en klaar te leggen, het voeren van (in)formeel overleg met klasassistenten en ouders, wanneer werk na te kijken, beoordelen en archiveren en wanneer af te sluiten.

3.5.2 Urenverdeling en groepsindeling
De indelingen de leerlingen over groepen en klassen, alsook van de klassen gedurende de week is per schooljaar
(en soms ook tussentijds) volledig afhankelijk van de combinatie van: het leerniveau per leerling, het aantal
leerlingen per groep, de leerinstelling en het sociale gedrag van de leerlingen, de hoeveelheid leerniveau’s per
lesmiddag, de beschikbaarheid van klas-assistenten en de eindtijden van de dagscholen waarop de leerlingen
zitten.
V.w.b. het weekrooster besloten bestuur en directie in het verleden al dat:
• Groep 3 wordt in principe niet gecombineerd met een andere groep en heeft altijd op de woensdag vroeg in
de middag les. Dit i.v.m. het beginnend leesproces, de lange lesdag aansluitend op de dagschool, en omdat
op de woensdagochtend ook de peuterlessen worden gegeven.
• Geen van de leerlingen worden op twee opeenvolgende jaren in de vrijdagklas ingedeeld. Dit omdat de
vrijdagles in Ghana door openbare feestdagen het meest uitvalt en omdat het verkeer rond de school op die
dag het meest vast staat.
Bij aanvang van het schooljaar is al grotendeels bekend welke lesdagen het meest zullen uitvallen, waarvoor
zonodig in uren per lesdag kan worden gecompenseerd.
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Terug naar Begin

3.6 Onderwijsleermateriaal en inventaris

De school heeft een uitgebreide inventaris, welke jaarlijks wordt herzien. T.b.v. overzicht en verzekering staat de
gehele inventaris vermeld in een Excel document. De noodzakelijke vervanging van het onderwijsleermateriaal
wordt aan het eind ieder schooljaar door directie met het bestuur besproken. Rond de maand mei worden de eerste
bestellingen gedaan, zodat deze liefst voor de zomervakantie al kunnen worden bezorgd en naar Ghana gebracht.
De eerstkomende vervanging voor 2018 – 2019 is de meest recente methode van Veilig Leren Lezen (Kim versie).
Ook het onderhoud en schoonmaak van materialen (m.n. het peuter- en kleuterspeelmateriaal) wordt eens per
trimester verricht.
Schoolbibliotheek
De schoolbibliotheek is aan vernieuwing toe. Verouderde en niet-te-repareren boeken zullen worden verwijderd.
M.n. voor de jongere kinderen wordt een selectie voorleesboeken aangeschaft.

3.7 Inzet van multimedia en ICT

De school heeft op dit moment de beschikking over een digitaal schoolbord, een viertal laptops, zes chromebooks
en een draadloos internet netwerk.
Op initiatief en met subsidie van de stichting NOB, heeft de school besloten om het onderwijs gedeeltelijk te
digitaliseren d.m.v het opzetten van een DIY (Do It Yourself) ICT-infrastructuur m.g.v. chromebooks en digitale
leermethoden licenties. Deze ICT-infrastructuur stelt de school in staat om een kwaliteitsimpuls te geven aan het
onderwijsleerproces door in en buiten de klas gedifferentiëerd onderwijs aantrekkelijker en effectiever aan te
bieden aan de leerlingen. Denk hierbij aan blended learning, gedigitaliseerde verslaggeving, leerlingenbeoordeling, analyse van toetsresultaten e.d.
Ook wordt verwacht dat het gebruik van gedigitaliseerd onderwijs er toe bij zal dragen om een grotere en meer
diverse groep leerlingen/studenten aan te kunnen trekken. Tot de mogelijkheden behoort het gedeeltelijk online
aanbieden van Nederlands onderwijs aan leerlingen woonachtig buiten Accra en volwassenen elders in Ghana
(bijv. inburgeringscursus)
Terug naar Begin

3.8 Het volgen van de ontwikkeling

Het volgen van de ontwikkeling van de leerlingen is in hoofdlijnen een combinatie van enerzijds periodieke toetsing
d.m.v. formele toetsen en testen, anderzijds de doorgaande professionele beoordeling door de leerkracht tijdens
het leerproces.

3.8.1 Toetsing
Net als in het onderwijs in Nederland onderscheidt de school drie verschillende vormen van toetsing. Naast de
methode-afhankelijke en -onafhankelijke toetsing worden waar nodig ook diagnostische toetsen toegepast om de
leervorderingen van de leerlingen in kaart te brengen en te volgen.
1. Methode-afhankelijke toetsing
Deze manier van toetsing is gekoppeld aan de taalmethodes en richt zich op evaluatie van het aangeboden
onderwijs. Na ieder thema of hoofdstuk in de methode wordt in principe een toets afgenomen om te zien in
hoeverre de leerling alle onderdelen van het aangeboden hoofdstuk of thema begrepen heeft en beheerst. Met
deze informatie kan de leerling feedback en remediëring op maat gegeven worden (formatieve toetsing). Met
didactische werkvormen zoals verlengde instructie en/of extra inoefening kan vervolgens op de bevindingen
worden ingespeelt. Daarnaast geeft methode-gebonden toetsing de mogelijkheid om instructie, didactische
werkvormen en didactisch handelen bij te stellen. De toetsen hebben tevens een signalerende functie. Zij stellen
de leerkracht in staat de vorderingen van de leerling te vergelijken met de aangeboden leerstof en specifieke
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methode gebonden leerdoelen (normatieve toetsing).
2. Methode onafhankelijke toetsing
Ter complementering van de methode-gebonden toetsen gebruikt de school landelijk genormeerde toetsen voor
taal- en leesontwikkeling. Deze toetsing wordt geregistreerd in en geanalyseerd m.b.v. het Leerling- en Onderwijs
Volgsysteem (LOVS) ontwikkeld door het CITO. D.m.v. het LOVS kan het behaalde niveau van de leerling
vergeleken worden met ‘de’ Nederlandse normgroep en de leerprogressie van de leerling door de jaren heen in
kaart gebracht. De verschillende taal gerelateerde toetsen beoordelen meerdere aspecten van de Nederlandse
taal en worden minimaal één keer per jaar afgenomen.
Het onderstaande schema geeft overzicht over de momenteel op school gehanteerde toetsen:

Toelichting bij enkele toetsen:
*) Taaltoets alle leerlingen: deze toets wordt afgenomen indien bij de methode afhankelijke toetsing een probleem
wordt geconstateerd. Deze toets kan dan ingezet worden om het probleem (op het gebied van o.a. passieve
woordenschat, woordvorming en zinsbegrip) beter in beeld te brengen.
**) Beginnende geletterdheid: deze toets gebruiken we om leerlingen heel gericht te volgen in de ontwikkeling van
hun geletterdheid. Immers, meertalige leerlingen hebben dikwijls (veel) moeite met de klankvorming en
klankherkenning in het Nederlands.
***) Technisch lezen De toets Technisch lezen en de Drie Minuten Toets (DMT) wordt ingezet als klassikaal
signaleringsinstrument. Alleen leerlingen met een zwakker score worden verder getoetst met de AVI voor meer
diagnostische informatie.
Afname van deze toetsen vindt plaats volgens een toetskalender, die is opgesteld overeenkomstig de aanwijzingen
in de handleidingen van de verschillende lesmethoden en het advies van het NOB voor LOVS-toetsen. Deze
toetskalender wordt jaarlijks gepubliceerd in de schoolgids.
3. Aanvullende Diagnostische toetsen
Als middels toetsing of observaties door de leerkracht bij een leerling een probleem wordt vermoed of gesignaleerd,
dan kunnen diagnostische toetsen worden inzetten om het probleem beter in beeld te brengen. Een voorbeeld van
diagnostische toetsen is de ‘Taaltoets Alle Kinderen’ (TAK).
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3.8.2 Leerkrachtbeoordeling
De school heeft enkel volledig bevoegde leerkrachten in dienst, die zijn opgeleid in Nederland of Vlaanderen. Op
basis van de pedagogische en vakgerichte opleiding, alsook de jarenlange ervaring voor de klas op
Nederlandstalige scholen elders, wordt de leerkracht geacht in staat te zijn de leerniveau’s van de leerlingen
nauwkeurig en correct in te schatten als ook de kwaliteit van het leerproces dat iedere leerling doorloopt.
Deze professionele beoordeling gebeurt op zowel formele als informele wijze. Formele beoordeling gebeurt o.a.
door het doen van gerichte observaties, waarbij de leerkracht gedurende de lesmiddag enige tijd vrij houdt om één
of meer leerlingen gericht te observeren op één of meer leerpunten. Naast deze gestructureerde observatie is er
ook ongestructureerde reflectie op de dagelijkse praktijk. Door analyse van het gemaakte werk en gesprekken met
leerlingen krijgt de leerkracht snel een indruk of leerlingen de lesdoelen wel of niet behalen, en wat hiervoor de
redenen kunnen zijn. Hierdoor is het mogelijk om snel bij te sturen in het onderwijsaanbod en didactisch handelen.
Verslag van deze observatie wordt bewaard in het leerlingendossier en/of verwerkt in het LOVS en de registratieformulieren behorende bij de methoden.

3.8.2 Leerlingenzorg
De zorg voor leerlingen is van belang voor enerzijds het stellen en realiseren van leerdoelen en anderzijds voor
het bevorderen/behouden van het plezier in het leren van de Nederlandse taal.
Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse taalvaardigheid van leerlingen. Voor de start
van een leerling op het NTC wordt het taalniveau en de daarbij passende leerdoelen met ouders besproken om
zo wederzijdse verwachtingen op elkaar af te kunnen stemmen. Voor elke NT richting zijn doelen gesteld en met
behulp van signaleringstoetsen en het leerlingvolgsysteem wordt gedurende het leerproces nagegaan in hoeverre
leerdoelen worden gehaald en of deze naar boven of beneden dienen te worden bijgesteld.
Curatieve zorg betreft doorgaans de leerlingen die moeite hebben om de vastgestelde doelen te halen, maar treft
ook leerlingen die bovengemiddeld presteren. Bijstelling van het programma, extra ondersteuning of juist uitdaging
is dan vaak noodzakelijk. Dit wordt met de ouders besproken waarna eventueel afspraken worden gemaakt over
wat de school doet en hoe ouders de leerling kunnen ondersteunen om de (aangepaste) leerdoelen te bereiken.
De voortgang hiervan wordt regelmatig geëvalueerd.
In de zorg voor leerlingen onderscheiden we in het algemeen vier fasen:
1. Signalering (opsporen van leerlingen die onder- of bovengemiddeld presteren);
2. Diagnostisering (doen van nader onderzoek);
3. Remediëring of extra uitdaging (speciale begeleiding);
4. Evaluatie (van die speciale begeleiding).
3.8.2.1 Signalering
De in de voorgaande sectie 3.8.1 besproken toetsvormen zijn de belangrijkste instrumenten voor het signaleren
van successen of haperingen in de leervorderingen van de leerlingen.
3.8.2.2 Analyse en Diagnostisering
Vervolgens worden de diverse toetsen geanalyseerd, waarbij de uitkomsten van verschillende soorten toetsen met
elkaar in verband worden gezien. Van groot belang is daarin de formatieve foutenanalyse, waarin voor iedere
leerling afzonderlijk grondig wordt vastgesteld welke specifieke ‘fouten’ worden gemaakt alsook waarom. De
analyse geeft duidelijkheid over de aanvullende hulp die een leerling nodig heeft. Daartegenover kunnen
bovenverwachte resultaten aangeven dat een leerling grotere uitdaging nodig heeft. Echter, gegeven de
tijdinvestering die analyse en diagnostisering met zich meebrengt voor de leerkracht, zijn de mogelijkheden
daartoe, ook i.v.m. de beperkte lestijd per week, gelimiteerd.
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3.8.2.3 Leerlijn op C-niveau
Volgend op de 2015 inspectieronde kreeg de school de opdracht mee aan te kunnen tonen hoe de leervorderingen
specifiek voor de zgn. R3 leerlingen te kunnen waarborgen. Deze vraag moet begrepen worden binnen het advies
(zie sectie 3.2.2.2) deze leerlingen binnen het leerjaar normaliter behorende bij de groep waarin zij geplaatst zijn
(bijvoorbeeld leerstof van leerjaar 8 behandelen in groep 8).
Echter, middels het hanteren van de ABC-indeling binnen de stof van het leerjaar waarin de leerling de stof kan
leren beheersen, wordt voor leerlingen die significant ‘achterlopen’ t.o.v. een gemiddelde leeftijdgenoot in
Nederland een leerlijn op C-niveau gevolgd. Dit houdt in dat met die leerling van C-niveau naar C-niveau per
leerjaar wordt gewerkt; ofwel: de leerling leert per taaldomein de minimale leerstof van elk leerjaar te beheersen.
Onderdelen van de reguliere basis- en verrijkingsstof van ieder leerjaar worden enkel aangeboden als hiertoe
ruimte is, of het wordt als ‘thuiswerk’ meegegeven (zie sectie 3.3.1.9 Huiswerk vs. Thuiswerk).
Zo gauw de leerling het C-niveau van een voorafgaand leerjaar afdoende beheerst, gaat het dus niet verder met
stof van het B- of A-niveau van dat leerjaar, maar gaat door met de stof op C-niveau van het daaropvolgende
leerjaar. Middels deze ‘versmalling’ van het onderwijsleerpakket voor met name de zgn. R3 leerlingen wordt
getracht zoveel mogelijk een inhaalslag te maken, waarbij de leerling a.h.w. op een zo ‘smal’ mogelijke basis
probeert zo ‘hoog’ mogelijk te komen.
3.8.2.4 Individuele handelingsplannen en remediëring
Indien d.m.v. van de diagnostisering blijkt dat een leerling ook op C-niveau onvoldoende vorderingen maakt en/of
zeer specifieke leermoeilijkheden heeft, dan wordt door de leerkracht een individueel handelingsplan opgesteld.
Dit wordt besproken met de ouders en – afhankelijk van de leeftijd – ook met de leerling.
De uitvoering van dit handelingsplan geschiedt in principe door de leerkracht in de groep. Een handelingsplan
bestrijkt een periode van drie maanden (12 lessen) en kan na evaluatie verlengd worden. In plaats van (of naast)
individuele handelingsplannen werken we als dit mogelijk is ook met handelingsplannen voor een groep(je)
leerlingen, zgn. remedial groepsplannen. Voor zover mogelijk worden onderwijsassistenten hierbij ingeschakeld.
In het handelingsplan staat aangegeven wat de specieke problematiek is waar het kind mee kampt, welke
remediërende leerdoelen daarvoor worden gesteld, het tijdstraject, alsook de middelen en werkwijzen. I.v.m. de
beschikbare tijd, beperkt de school zich tot basis remediering welke door een bevoegde leerkracht uitgevoerd en
aangeboden kan worden, zoals aangegeven in de gehanteerde methoden. Er zijn op school geen specialistische
remediëringsmethoden aanwezig. Indien er tijdens de les (in plaats van het normale aanbod) te weinig tijd is om
deze remediëring uit te voeren, kan in overleg met de ouders besloten worden dat de leerling extra begeleidingstijd
nodig heeft. De school kan daartoe materialen aanleveren en aangeven wat er thuis gedaan moet worden. Zo
mogelijk assisteert de school bij zoeken naar een leerkracht die deze taak op zich kan nemen.
Terug naar Begin

3.8.3 Leerlingenevaluatie
Evaluatie van het leerproces en -opbrengsten van de leerlingen is gebaseerd op twee elkaar complementerende
‘bronnen’ en vindt plaats op twee ‘tijden’. De bronnen zijn:
1. Het geheel van formele toetsen, testen en observaties
2. Leerkrachtbeoordeling
De twee ‘tijden’ zijn:
1. Gedurende het jaar (doorgaande formatieve evaluatie)
2. Aan het eind van ieder semester (periodieke summatieve en normatieve evaluatie)
De doorgaande evaluatie vormt een cyclisch geheel met de lesplanning en individuele handelingsplannen (voor
zover van toepassing). Hierdoor wordt het onderwijsleeraanbod en de aanpak daarvan zo effectief mogelijk voor
iedere leerling.
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De periodieke evaluatie dient enerzijds voor de leerkracht om de mate van vordering over een gegeven periode te
kunnen bepalen. De summatieve evaluatie geeft de leerkracht een beeld van de vorderingen die de leerling heeft
gemaakt sinds het voorafgaande evaluatiemoment. De normatieve evaluatie geeft de leerkracht een beeld van
hoe de leerling zich nu verhoudt tot een gemiddelde leeftijdsgenoot in Nederland. Anderzijds dienen de evaluaties
als uitgangspunt voor de verantwoording naar ouders. Tevens dienen zij als gegevens waarmee de effectiviteit
van de school als geheel kan worden bepaald (zie sectie 5.2 Bepaling van de kwaliteit van de school).
Archivering
De evaluaties worden schriftelijk vastgelegd in het LOVS en de individuele archiefmap per leerling.
3.8.3.1 Rapportage
Twee keer per jaar (in december en juni) worden voor alle leerlingen van het PO en VO voortgangsrapporten
geschreven t.b.v. het informeren van de ouders. De rapporten zijn een samenvatting van de hiervoor beschreven
evaluaties per leerling, gebaseerd op de kwalitatieve en kwantitatieve indicatoren waarmee het leervermogen, proces, alsook de leeropbrengst en -vorderingen zijn bepaald.
Naast de rapporten krijgen ouders de gelegenheid de rapporten te bespreken met de leerkracht in de zgn. 10minuten gesprekken, indien zij daar behoefte aan hebben. Zo er gedurende het jaar redenen voor bezorgdheid
bestaan, worden de ouders door de school zo spoedig mogelijk tussentijds al benaderd. Tevens kan de leerkracht
door de ouders te allen tijde worden benaderd voor bespreking.
Terug naar Begin

4. Schoolorganisatie en ondersteunende processen
4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bestaat uit drie delen. In het eerste wordt de structuur van de school omschreven. In het tweede
worden diverse onderdelen van het bestuurlijk beleid uitgewerkt. Tot slot worden enkele praktische
omstandigheden van de school nader omschreven die op het functioneren van invloed zijn.

4.2 Juridische organisatie

De rechtspositie van de school is een stichting. De school staat bij de Nederlandse Kamer van Koophandel
geregistreerd sinds 23 oktober 1992 onder de naam ‘Stichting Nederlandse Taal & Cultuur in Ghana’
(KvK41157705). De statuten van deze stichting hebben zetel in Den Haag. De school is tevens aangesloten bij de
stichting NOB te Den Haag, die formeel de school vertegenwoordigt vis-a-vis de Nederlandse overheid.

4.3 Bestuurlijke organisatie
4.3.1 Schoolorganigram
Schoolbestuur
Werkgever &
Bevoegd Gezag

Directeur
&
Leerkrachten
Assistenten
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De verantwoordelijkheden van het bestuur en de directeur sluiten op elkaar aan waar het beleid en organisatie
van de school betreft als onderwijskundig instituut. Het bestuur heeft daarbij tevens de verantwoordelijkheid voor
het correct besturen van de stichting.
4.3.1.1 Verantwoordelijkheden van het bestuur
Als stichtingsbestuur zijn de leden allereerst verantwoordelijk voor het behartigen van het belang van stichting en
het optimaal bereiken van haar doelstellingen (zie hfst. 2.3). Ook al zijn bestuursleden vaak zelf ook ouder van
kinderen in de school, zij zijn juridisch gehouden aan het strikt gescheiden houden van mogelijk uiteenlopende
belangen. Als bevoegd gezag zijn zij tevens gehouden aan rol van verantwoordelijke werkgever voor de in de
school aangesteld onderwijskundig personeel. T.b.v. de doelstelling van de stichting en als richtlijn voor de
directie/leerkracht(en) bepaalt het bestuur het algemeen organisatorisch en onderwijskundig beleid, binnen de
wettelijke kaders die de Nederlandse overheid daarvoor stelt.
4.3.1.2 Verantwoordelijkheden van de directie
Binnen de kaders van het algemene schoolbeleid delegeert het stichtingsbestuur besluitvormende en uitvoerende
taken aan de directie, die daarvoor binnen de school de eindverantwoordelijke is. Het bestuur blijft echter juridisch
verantwoordelijk voor alle besluiten die de directie binnen de door het bestuur gestelde grenzen neemt. De aan de
directie gedelegeerde taken staan omschreven in het directiereglement (zie Hfst.7: Bijlagen)

4.3.2 Bestuursamenstelling
Er is een bestuur samengesteld dat verantwoordelijk is voor het beleid van de school en het toezien op de de
uitvoering daarvan. Conform de statutaire bepalingen voor een stichting worden nieuwe bestuursleden aangesteld
door het zittende bestuur. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester kent onze school ook twee algemene
bestuursleden, waarvan er één tevens de rol van vice-voorzitter vervult die de onderwijsinhoudelijke kwaliteit in
zijn/haar portfolio heeft. Bij het aantrekken en aanstellen van nieuwe bestuursleden worden de volgende richtlijnen
in acht genomen.
1. Een bestuurslid moet zich voor minimaal twee jaar beschikbaar kunnen stellen.
2. De Nederlandse taal moet afdoende worden beheerst t.b.v. de affiniteit met de Nederlandse taal en cultuur.
3. Ieder bestuurslid moet voldoende bestuurlijke ervaring hebben, bij voorkeur in een onderwijsinstelling. Tevens
moeten alle bestuursleden bereid zijn voor hen relevante bijscholing te volgen.
4. Ten minste één bestuurslid moet onderwijservaring hebben in een lesgevende capaciteit, bij voorkeur meer
dan drie jaar in een Nederlandstalige lagere of middelbare school. Zo in een bepaalde periode niemand met
onderwijservaring beschikbaar is, wordt het vijfde bestuurslid t.b.v. de besluitvorming tijdelijk aangetrokken,
maar deze trekt zich terug zo gauw er een geschikte kandidaat beschikbaar is.
5. Zo in een bepaalde periode de werkdruk op het bestuur van dien aard is dat de vijf zitttende leden het werk
niet volledig aan kunnen, kan er besloten worden het aantal bestuursleden tijdelijk uit te breiden. Deze
algemene bestuursleden vervullen dan een specifieke functie in het bestuur, zoals bijvoorbeeld
fondsenwerving en schoolpromotie.
6. Het bestuur vertegenwoordigt zoveel mogelijk naar percentage de samenstelling van de leerlingenpopulatie
in de school. Gekeken moet worden naar het percentage kort- en langdurige expats, alsook de permanent in
Ghana gevestigde gezinnen
7. Om belangverstrengeling tegen te gaan, dienen alle bestuursleden de belangen van de stichting en het
onderwijs aan de school te allen tijde prioriteit te geven. De bestuursleden mogen geen partner- of
familierelatie hebben met elkaar en/of met het personeel
T.b.v. de continuïteit van bestuur worden bestuursleden ‘getrapt’ vervangen of herkozen, d.w.z. ieder jaar stellen
twee of drie leden zich verkiesbaar of verlaten het bestuur.
In zijn algemeenheid hanteert de school de richtlijnen voor ‘goed bestuur’ zoals geformuleerd door de Stichting
NOB (zie Hfst.7: Bijlagen).
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4.3.3 Uitvoering van bestuur en directie
Het bestuur komt in principe om de zes weken bijeen om te besluiten over beleidsmatige en lopende praktische
zaken van de school, alsook over de voortgang van kwaliteitsverbetering en de financiële gezondheid. Ten
behoeve van efficient bestuur wordt de directeur geacht in principe bij iedere vergadering aanwezig te zijn waarin
zaken besproken worden die de school en het onderwijs aangaan. Tussentijds dient er tussen bestuur en directie
efficiënte communicatie te zijn over lopende taken alsook het aansturen van het overige personeel waarvoor de
directeur verantwoordelijk is.
De bestuurstaken zijn in hoofdlijnen vastgelegd in het bestuursreglement. De taken van de directeur/leerkracht
staat omschreven in het directiereglement (zie Hfst.7: Bijlagen).
Minimaal elke vier jaar worden de huishoudelijk, bestuurs- en directiereglementen herzien. Indien nodig worden
deze tussentijds aangepast. Het huishoudelijk reglement specificeert hoe het bestuur de statutaire bepalingen van
de schoolstichting stroomlijnt met de huidige situatie waarin de school zich bevindt. De bestuurs- en directietaken
worden jaarlijks geactualiseerd in respectievelijk de bestuurs- en de directiekalender.
Het huidige bestuursreglement dateert nog van oktober 2013 en is dus toe aan herziening. Hiermee wordt echter
gewacht tot de herziening van dit schoolplan afgerond is. Het directiereglement is tussentijds aangepast bij de
aanstelling van de nieuwe directeur/leerkracht in augustus 2017.
T.b.v. de continuiteit en transparantie worden alle belangrijke documenten betreffende de school op de digitale
database van BRON (van de stichting NOB) gezet. Daarnaast worden als back-up alle documenten ook
opgeslagen op P-cloud en op twee externe hard disks (één voor het bestuur en één voor de directie). Voor zover
vertrouwelijkheid dat toelaat zijn deze documenten ook opvraagbaar bij de secretaris van het bestuur.

4.3.4. Professionalisering van bestuur en directie
T.b.v. de verbetering, vergroting en bestendiging van de kwaliteit van de school dienen alle bestuursleden alsook
de directie/leerkrachten minimaal jaarlijks voor hen relevante bijscholingsbijeenkomsten of –cursussen te volgen,
al was het maar om op de hoogte te blijven van de doorgaande ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs, alook
om informatie in te winnen hoe onze school verder te ontwikkelen en te verbeteren. Te denken valt dan aan de
webinars en de in Nederland georganiseerde bijscholingscursussen van de stichting NOB.
Terug naar Begin

4.3.5. Archivering van bestuursbesluiten
T.b.v. de continuiteit en transparantie van bestuur worden alle vergaderingen genotuleerd en worden de notulen
ter goedkeuring aan alle bestuursleden toegestuurd. De secretaris archiveert alle beleidsstukken, zowel in
hardcopy als digitaal op een bestuurs-harde schijf.

4.4 Financiëel beleid

Al jaren voert de school een zeer behoudend financiëel beleid. Dit beleid is vastgelegd in een apart document
(zie Hfst.7: Bijlagen)
In het kort wordt dit beleid bepaald door de volgende inzichten en principiële keuzen:
1. Door het wegvallen in 2016 van de via de stichting NOB verstrekte jaarlijkse overheidssubsidie van ca.
€10.000 is de school gedwongen zeer behoudend met het jaarlijks beschikbare budget om te gaan, hetgeen
vrijwel uitsluitend wordt opgebracht uit de schoolgelden.
2. In de afgelopen jaren is het leerlingenaantal sterk teruggelopen, waardoor de inkomsten drastisch zijn
verminderd.
3. Huur- en bedrijfsvoeringskosten in Accra zijn hoog. Om de kosten te drukken is de school in 2015 al verhuisd
naar een lokaal dat gehuurd wordt van de German-Swiss International School (GSIS).
4. Ondanks de bestaande realiteit in Accra wil het bestuur de kosten voor het NTC onderwijs voor ouders
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betaalbaar houden en tracht (de toch al aan de hoge kant zijnde) schoolgelden niet verder te verhogen. In
overleg met ouders wordt tijdens de halfjaarlijkse AOV in alle redelijkheid steeds gekeken hoe de kwaliteit van
de school financiëel te kunnen blijven waarborgen. Dit betreft dan voornamelijk het kunnen bieden van een
aantrekkelijk salaris voor een kwalitatief goede leerkracht, alsook het kunnen aanschaffen van kwalitatief hoog
onderwijsleermateriaal en –apparatuur.
5. Middels fondsenweving wordt jaarlijks getracht het ontstane financiële ‘gat’ te dichten. Het voortbestaan van
de school over de lange termijn is daarin een belangrijke drijfveer.
6. Naar de richtlijnen van het NOB heeft de school in haar 25-jarig bestaan een gezonde financiële reserve
opgebouwd t.b.v. het kunnen opvangen van de gevolgen van grootscheepse calamiteiten (zoals brand of
evacuatie door burgeroorlog, natuurramp, terrorisme, epidemiëen). De reserve geeft de mogelijkheid aan alle
door de school aangegane financiële verplichtingen te kunnen voldoen (zoals doorbetaling van salarissen,
huurverplichtingen e.d.). De reserve biedt ook de kans nadien een doorstart te maken. Deze reserve wordt
voor de jaarlijkse bedrijfsvoering niet aangesproken, al biedt het wel een buffer om kleine schommelingen op
te vangen. Het op peil houden van de reserve is een prioriteit.

4.4.1 Context van het financiële beleid
Naast het bovenstaande wordt het financiële beleid ook beïnvloed door door de sociale positie die de NTC school
inneemt in de Nederlandse gemeenschap in Accra, alsook in Ghana als geheel.
Enerzijds is er de perceptie dat de NTC school een centrale rol zou vervullen in de lokale Nederlandstalige
gemeenschap, dat vele Nederlanders direct of indirect bij de school betrokken zijn en er verwantschap mee voelen.
De school organiseert vanuit haar opdracht diverse culturele evenementen voor de bij de school ingeschreven
leerlingen, waarvan er één ook open staat voor Nederlandstalige kinderen die geen lessen volgen op de school
(het jaarlijkse Sinterklaasfeest, dat traditioneel in de tuin van de ambassadeurswoning wordt gehouden). Door
middel van sponsoring door Nederlandse bedrijven wordt het onderwijs financiëel ondersteund (ca. 5% van het
jaarlijkse schoolbudget), vooral t.b.v. de culturele activiteiten die de school organiseert (zoals de
kinderboekenweek, het schoolkamp, koningsdag). Als tegenprestatie maakt de school sponsorreclame tijdens
haar evementen. Er is geen financiële steun van de Nederlandse ambassade, anders dan het beschikbaar stellen
van de locatie voor het Sinterklaasfeest. Er bestond een Oranjevereniging die culturele activiteiten organiseerde
voor de Nederlandse gemeenschap en die zo nu en dan geld aan de school deed toekomen wanneer er een
overschot was uit inkomsten van de evenementen. Die vereniging is ondertussen ter ziele gegaan.
Anderzijds is er de tegenovergestelde perceptie dat de school nauwelijks bekend is bij Nederlanders die geen
kinderen hebben en dat zelfs onder ouders van op school ingeschreven kinderen de betrokkenheid bij de school
niet altijd even hoog is. AOV bijeenkomsten worden over het algemeen matig bezocht. De bereidheid van ouders
(en anderen) om plaats te nemen in het schoolbestuur en de inzet voor ondersteuning van de Nederlandse lessen
en de in het lesprogramma geplande cultuuractiviteiten blijft vaak beperkt tot een relatief kleine groep van hooggemotiveerde ouders. Daarbij lijkt onder sommige ouders ook de perceptie te bestaan dat het aanbod van NTC
school weinig meer is dan een ‘buitenschoolse activiteit’, waarvan de kwaliteit en relevantie niet erg hoog wordt
ingeschat. Voorts bestaat bij sommigen ook de verwachting dat in ruil voor sponsoring van de school verlangt mag
worden algemene culturele activiteiten voor de Nederlandse gemeenschap mee te bekostigen, dan wel die mede
te organiseren.
Naast het feit dat de school een onderwijsinstituut is en niet de verantwoordelijkheid (financiëel of anderszins) kan
dragen van een gezelligheidsvereniging, lijkt de school ook met een zgn. imagoprobleem te kampen. Hieraan lijkt
een vicieuze cirkel ten grondslag te liggen waarin enerzijds tanende leeropbrengsten onder de kinderen en
anderzijds tanende belangstelling voor ondersteuning van de school elkaar lijken te versterken. Het bestuur zal
initiatieven gaan ontplooien om die cirkel te doorbreken en het aanzien van de school als kwalitatief hoogstaand
onderwijsinstituut te verhogen (zie sectie 5.3.2).

4.4.2 Schoolgelden en betalingsregelingen
Op de tweede halfjaarlijkse oudervergadering (gewoonlijk in mei) wordt de hoogte van het schoolgeld van het
volgende schooljaar aan de ouders bekendgemaakt. Wanneer er een verhoging moet plaatsvinden, wordt dit
tevens schriftelijk gecommuniceerd naar alle ouders waarbij de redenen daartoe worden uitgelegd. Hierdoor
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hebben de ouders kans om de school te verlaten of om een betalingsregeling aan te vragen. Naast deze
ouderbijdrage wordt eenmalig inschrijfgeld per leerling gevraagd. De afgelopen drie jaren is het schoolgeld gelijk
gebleven dankzij de opbrengsten uit fondsenwerving.
Aanvullende financiële middelen komen nu bijvoorbeeld uit de verkoop van snacks en snuisterijen tijdens
cultuurdagen, openstelling van bepaalde schoolactiviteiten voor niet op de school ingeschreven
Nederlandssprekende kinderen, alsook sponsoring door lokale Nederlandse bedrijven.

4.4.3 Kascontrôle
T.b.v. transparantie en voor externe controle van alle financiële afhandelingen wordt jaarlijks de boekhouding
gecontroleerd door een kascommissie. Het bestuur vraagt hiervoor tijdens de AOV om vrijwilligers die
boekhoudkundige kennis en ervaring hebben. De bevindingen van de kascommissie wordt op de eerstvolgende
AOV met de aanwezige ouders gedeeld.
4.4.4 Toekomstige financiële beleidsscenario’s
I.v.m. de onzekerheid rond de toekomstige omstandigheden van de school, heeft het bestuur een aantal
beleidsscenario’s geformuleerd om te zijn voorbereid op mogelijke ingrijpende veranderingen. Elders (zie Hfst.7:
Bijlagen) is in detail beschreven welke maatregelen de school kan nemen i.g.v.:
1. Gelijkblijvende situatie
o Voor de komende jaren lijkt dit het meest waarschijnlijke scenario
2. Significante groei
o Onwaarschijnlijk, tenzij de schoolontwikkelingsinitiatieven snel vruchten afwerpen (zie sectie 5.3.1)
3. Verdere krimp
o Dit blijft altijd een reëel gevaar
4. Veranderende aard van leerlingen
o Dit is een geleidelijk proces dat al enige jaren aan de gang is. Het percentage leerlingen van long-term
expats en permanent in Ghana woonachtige leerlingen groeit gestaag t.o.v. kort in Ghana verblijvende
Nederlandstalige leerlingen. Het beheersniveau van de Nederlandse taal ligt lager onder deze groep
leerlingen (volgens leerkrachtbeoordeling in 2018)
5. Calamiteit
o Onwaarschijnlijk onder de huidige sociaal-politieke situatie in Ghana, al blijft de gezondheidssituatie in
Accra zorgbarend (Accra is één van de meest vervuilde steden ter wereld)
Terug naar Begin

4.5 Aannamebeleid

Kinderen met tenminste één Nederlandse of Vlaams sprekende ouder kunnen worden ingeschreven op de school.
Voor de peutergroep en groep 1 en 2 van het primair onderwijs is in principe het beheersingsniveau van de
Nederlandse taal geen belemmering voor deelname. Echter, vanaf groep 3 worden nieuwe leerlingen geëvalueerd
of hun Nederlands van voldoende niveau is om mee te kunnen komen met groep. In principe wordt vanaf groep
3 geen leerlingen toegelaten met een gemiddelde leerachterstand van meer dan twee jaar (de zgn. R3).
Een peuter kan in de peuterspeelzaal geplaatst worden op het moment dat hij/zij de leeftijd van twee jaar heeft
bereikt. Leerlingen kunnen in groep 1 starten vanaf de maand dat ze 4 jaar worden. Hier kan in incidentele gevallen
van worden afgeweken in overleg met de directie. Vanaf groep 3 worden kinderen uitgenodigd voor een
intakegesprek met de ouders. Een onderwijskundig rapport van de vorige NTC school of Nederlandse school zal
over het algemeen de basis zijn voor plaatsing in een groep. Een intaketoets wordt afgenomen wanneer er
onvoldoende gegevens bekend zijn en er dus dientengevolge twijfel is over het niveau van een leerling. Voor het
voortgezet onderwijs worden in principe alle leerlingen toegelaten die minimaal een Nederlands niveau van groep
8 hebben. Hier kan in incidentele gevallen van worden afgeweken in overleg met de directie.
Leerlingen met lichamelijke en verstandelijke beperkingen zijn welkom. Per individueel geval zal er worden
bekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor leerlingen met gedragsmoeilijkheden. Zo het gedrag het
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leren van de andere leerlngen verstoord en/of de leerkracht kan met het gedrag niet overweg, dan zullen deze
leerlingen niet worden toegelaten.
Voor aanmelding dient een officieel inschrijfformulier te worden ingeleverd, tezamen met enkele ondersteunde
documenten (zie Hfst.7: Bijlagen). Een school-ouderovereenkomst maakt onderdeel uit van het registratieproces.
Al is ondertekening daarvan nu nog vrijwillig, ter ondersteuning van de kwaliteit van de school kan het bestuur
overwegen dit als voorwaarde voor aanname verplicht te stellen.
Van de ouders wordt verwacht dat zij een afdoende en consistente bijdrage te leveren aan de taalontwikkeling en
-beheersing van hun kind ter ondersteuning en complementering van het onderwijsleeraanbod op school. Zij
kunnen dit doen door thuis uitgebreid aandacht te besteden aan de Nederlandse taal, zoals het scheppen van een
rijke Nederlandse thuistaalomgeving en optimale gelegenheid voor het maken van huiswerk. Daarnaast wordt van
ouders ook gevraagd actief zorg te dragen voor stimulering van de leermotivatie, alsook respectvol sociaal gedrag
van hun kind gedurende de aanwezigheid in school.

4.5.1 Overgangs-, overdracht- en schorsingsbeleid
Voor de overgang van het ene leerjaar naar het andere dient het kind voldoende vorderingen te hebben gemaakt
volgens de op school gehanteerde methoden. De beslissing over overgang zal deels gebaseerd zijn op
toetsresultaten en deels op de professionele beoordeling van de leerkracht. Zo de leerkracht adviseert dat de
leerling de klas beter kan doubleren, dan wordt dit in detail met de ouder besproken. Kunnen die het daarover niet
eens worden, dan zal de directeur/leerkracht dit bij het bestuur voorleggen voor nadere beschouwing. Na
beoordeling door het bestuur kan de ouder de zaak alsnog voorleggen bij de vertrouwenspersoon (zie sectie 4.7
Klachtenbeleid). Uiteindelijk beslist de leerkracht in samenspraak met het bestuur.
Voor overdracht van een leerling naar een andere school zal er enkel verslag over de leerling worden gedaan zo
de ontvangende school daarom verzoekt.
Zo een leerling zodanig weinig vorderingen maakt en/of diens gedrag is van dien aard dat het onderwijs van de
overige leerlingen er onder lijdt, dan kan de directeur/leerkracht besluiten tot een tijdelijke of definitieve schorsing.
I.v.m. de geringe grootte van de school dient dit eerst tijdig als voorstel aan het bestuur te worden voorgelegd. De
ouders kunnen de schorsing in eerste instantie bij het bestuur aanvechten, en in tweede instantie bij de
vertrouwenspersoon. Zo de beoordeling van directie/leerkracht, bestuur en vertrouwenspersoon overeenstemmen,
dan is de schorsing een feit.
In het geval van een tijdelijke schorsing van een leerling zal het schoolgeld niet worden terugbetaald. Bij een
definitieve schorsing zal de restituereing van het schoolgeld per semester plaatsvinden.

4.6 Personeelsbeleid

M.b.t. het personeelsbeleid stelt de Wet Primair Onderwijs (artikel 12, lid 3) dat:
“Het personeelsbeleid, voor zover dat in het schoolplan tot uitdrukking wordt gebracht, omvat in elk geval
maatregelen met betrekking tot het personeel die bijdragen aan de ontwikkeling en de uitvoering van het
onderwijskundig beleid.”
M.a.w. het onderwijskundig beleid staat centraal en het personeelsbeleid is daaraan ondergeschikt. Het doel van
het personeelsbeleid in onze school behelst in grote lijnen: het realiseren van een goede werksfeer waardoor een
effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstellingen van de school wordt bereikt. Het personeelsbeleid
staat in meer detail omschreven in het directiereglement (zie Hfst.7: Bijlagen). Specifieke taken wordt omschreven
in het werkcontract van de directeur/leerkracht.
Het directiereglement en werkcontract fungeren als basis voor het halfjaarlijkse functioneringsgesprek dat het
bestuur (de voorzitter en vice-voorzitter) heeft met de directie/leerkracht.
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Over de jaren zijn er – afhankelijk van beschikbaarheid – verscheidene klassenassistenten op vrijwillige basis per
leerjaar op de school werkzaam geweest. Zij functioneerde volledig onder verantwoordelijkheid, toezicht en
aansturing van de directeur/leerkracht. Hun bezoldiging betrof hooguit onkostenvergoeding van transport tussen
school en thuis. Er is nooit de behoefte geweest voor hen een apart contract te formuleren. Wel dienen alle
bestuursleden en leden van het schoolteam een geheimhoudings- en integriteitsverklaring te ondertekenen (zie
Hfst.7: Bijlagen).
Terug naar Begin

4.7 Klachtenbeleid

Onafhankelijk van de aard van een formele klacht (jegens een leerling, ouder, directie/leerkracht, assistent of
bestuurslid) dient deze schriftelijk te worden ingediend bij de directie en/of het bestuur van de school om in
behandeling te worden genomen. Bestuur en directie behandelen de klacht binnen zeven (7) werkdagen na
ontvangst.
Afhankelijk van de aard van de klacht kan ook verzocht worden de vertrouwenspersoon bij de afhandeling te
betrekken. Ieder jaar wordt tijdens de eerste halfjaarlijkse AOV gevraagd om een Nederlandstalige
vertrouwenspersoon te suggereren, die bij voorkeur geen directe binding heeft met de school. Het bestuur verzoekt
die persoon vervolgens formeel gedurende een periode van twee jaar de vertrouwensrol op zich te willen nemen,
indien daar in de klachtenprocedure om wordt gevraagd (voor details, zie Hfst.7: Bijlagen).
De belangrijkste taken van de vertrouwenspersoon zullen zijn: (1) bemiddelen in een bestaand conflict, of (2)
beschikbaar zijn indien het een klacht van vertrouwelijke aard betreft. In principe kan iedere betrokkene bij de
school, incl. de kinderen, om inbreng van de vertrouwenspersoon verzoeken. Deze informatie is opgenomen in de
schoolgids.

4.8 Oudercontacten

Er zijn 9 vormen van oudercontacten met de directie/leerkracht en/of bestuur:
1. Algemene oudervergaderingen (AOV)
Tweemaal per jaar vindt een algemene oudergadering (AOV) plaats. Tijdens deze avonden voorzien het bestuur
en de directie de ouders van informatie over schoolverbetering en –ontwikkeling, het financiële beleid (incl. een
overzicht van het jaarbudget) en inhoudelijk over het onderwijs. Deze bijeenkomsten dienen ook om ouders in de
gelegenheid te stellen het beleid te becommentariëren en suggesties voor veranderingen te doen.
2. Nieuwsbrieven
Zesmaal per jaar wordt via email een nieuwsbrief onder de ouders verspreid, waarin courante bestuurs- en
schoolzaken staan vermeld.
3. School website, email en Facebook page
Diverse informatie staat vermeld op de school website (www.nederlandseschoolghana.com), zoals de
jaarkalender, de meest courante nieuwsbrief, en algemene registratieinformatie. Het is de taak van de directie de
website up-to-date te houden. De school heeft ook voor directie en bestuur een specifiek emailadres dat ouders
kunnen benutten om informatie op te vragen of om aan de school door te spelen.
De school heeft ook een Facebook page. Echter, daar niet alle ouders Facebook gebruiken wordt dit medium enkel
gebruikt voor verspreiding van informatie dat niet noodzakelijkerwijs aan alle ouders moet worden doorgegeven.
4. Opening- en afsluitingsborrel
Aan het begin en eind van elk schooljaar wordt er door het bestuur en directie een informele borrel georganiseerd.
Dit wordt gedaan als feestelijke start van het schooljaar en geeft nieuwe ouders/leerlingen de kans elkaar te
ontmoeten. Aan het eind van het jaar geeft het gelegenheid afscheid te nemen van wie van de school gaat
vertrekken.
5. Culturele evenementen (open en gesloten)
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Gedurende de cultuurdagen die de school organiseert worden waar mogelijk ouders betrokken bij organisatie en
uitvoering.
6. Formele voortgangsgesprekken / rapportbesprekingen
Tweemaal per jaar worden alle ouders uitgenodigd om de voortgang en de rapporten van hun kind(eren) met de
leerkracht te bespreken. Vanaf groep 4 zijn de kinderen zelf bij de besprekingen aanwezig.
7. Incidentele oudergesprekken
Op afspraak kunnen ouders contact zoeken met de directeur/leerkracht over zaken betreffende hun kind(eren). Zo
dit bestuurszaken betreft kan ook contact gezocht worden met één of meer afgevaardigden van het bestuur.
8. Informele contacten
Ook onderling hebben ouders contact met de directeur/leerkracht, met leden van het bestuur en elkaar over zaken
betreffende de school. Deze informele contacten hebben plaats ‘in de wandelgangen’, via Whatsapp of facebook.
Omdat de school een kleine gemeenschap betreft, benutten bestuur en directie deze contacten om informatie in
te winnen danwel uit te wisselen.
9. Schooltelefoon
De directeur/leerkracht heeft de beschikking over een mobiele schooltelefoon, speciaal bedoeld voor ouders om
direct informatie door te kunnen geven, dan wel voor de school om ouders onmiddellijk te kunnen bereiken in
noodgevallen. Gegeven het matige functioneren van de telefonienetwerken in Ghana is directe verbinding niet
altijd mogelijk, zodat aanvullende berichten via SMS, Whatsapp e.d. wenselijk is.
Het doel van de oudercontacten is:
• Het tijdig en volledig informeren over school en beleidszaken
• Het betrekken van de ouders bij de school als onderwijsinstituut en bij de activiteiten die georganiseerd worden
• Het profileren en promoten van de school
Van ouders wordt verwacht goed notie te nemen van de diverse vormen van communicatie. Het bestuur noch de
directie kunnen verantwoordelijkheid nemen voor gevolgen van het niet lezen van uitgezonden informatie.
Terug naar Begin

4.9 Huisvesting

De school heeft in 2014 middels een memorandum van overeenkomst toegezegd tegen vergoeding langdurig (in
principe voor minimaal 10jaar) van tenminste één lokaal gebruik te maken in het gebouw van de German Swiss
International School (GSIS). Deze overeenkomst is flexibel v.w.b. de behoeften van de Nederlandse school a.g.v.
fluctuerende groepsgrootten. Aan de hand van de leerlingaantallen kan er van meer of minder ruimte gebruik
worden gemaakt. Er vind regelmatig overleg plaats met de GSIS over de stand van zaken, onderhoud en de
toekomstplannen. De school maakt gebruik van het schoolplein en het voetbalveld van de GSIS, in ruil wordt
speelpleinmateriaal van de Nederlandse school ook gebruikt door de kinderen in kleuterafdeling van GSIS. Naast
het lokaal heeft de school ook de beschikking over een opslagruimte.

4.10 Veiligheidsbeleid
4.10.1 Bescherming en bewaking
De GSIS heeft een veiligheidsplan i.g.v. calamiteiten (brand, terrorisme e.d.). I.v.m. de locatie van de Nederlandse
school in het gebouw van GSIS, en omdat lestijden op sommige dagen overlappen en op andere dagen op elkaar
aansluiten, is afgesproken de school in dat plan integraal op te nemen. De bewaking van GSIS geldt ook voor
bescherming van personen en goederen van de Nederlandse school. De kosten daarvan zijn integraal in de huur
opgenomen.
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4.10.2 Medische noodopvang
De school is lid van de WARA (West African Rescue Association). Enkel tijdens schooluren (inclusief de in- en
uitlooptijd) en de door de school georganiseerde activiteiten (culturele evenmenten, kamp e.d.) zijn leerlingen en
staff/medewerkers verzekerd voor medische noodopvang (ambulance dienst, eerste medische hulp) tot een
maximum van 100 personen (het zgn. schoolpakket). Verzekerd is de opvang die door WARA zelf wordt gedaan.
Wanneer er een noodgeval plaatsvindt en de WARA komt ter plaatse, dan valt dit onder het emergency service
pakket van WARA. Alles wat onder service valt wordt gedekt door dit pakket. De ouders dragen de kosten voor
alle ingrepen die onder clinical service vallen.
De GSIS heeft een verpleegster (school nurse) in dienst, die haar werk verricht vanuit een speciaal daarvoor
ingericht kamertje. Onder de afspraken met de GSIS kunnen ook de Nederlandse kinderen van deze faciliteit
gebruik maken indien de verpleegster op dat moment aanwezig is (denk aan de peuters op de ochtenden).
In overige gevallen is er een door de leerkracht te gebruiken goed geoutilleerde EHBO doos in de klas, waarvan
de inhoud tenminste ieder jaar wordt gecontroleerd op verstrijking van houdsbaarheiddatum. De
directeur/leerkracht heeft vanuit haar opleiding basiskennis van EHBO bij kinderen. Naar behoefte zal deze training
periodiek worden herhaald.

4.10.3 Verzekeringen
Van ouders wordt verwacht dat zij een degelijke ziektekostenverzekeringen hebben afgesloten volgens de
bepalingen van een buitenlandpolis geldig voor de tropen.
Voor de directeur/leerkracht draagt de school de kosten voor een adequate ziektekostenverzekering (met
repatriëring), die zij/hij zelf in Nederland dient af te sluiten en te voldoen.
Klasassistenten vallen onder de bovengenoemde WARA verzekering in geval van medische noodsituatie. Voor
overige medische kosten zijn zij aangewezen op hun persoonlijke ziektekostenverzekering.

4.10.4 Eigen verantwoordelijkheid
Voor alle kinderen die deelnemen aan bijzondere buitenschoolse activiteiten (bijv. kamp, schoolreisje) dienen
ouders vooraf toestemmingsformulieren te ondertekenen, waarin de school expliciet wordt gevrijwaard van
aansprakelijkheid bij ongevallen die niet strikt vallen onder de verantwoordelijkheid van de school. Voor details zie
Hfst.7: Bijlagen.
4.10.5 Toezicht
Leerlingen moeten op tijd gebracht worden naar en opgehaald worden van school. De formele inloop- en afhaaltijd
is 15 minuten. De leerkracht is daarom tenminste een kwartier voor aanvang van de les in het lokaal aanwezig en
blijft tot 15minuten na afloop van de les in het lokaal aanwezig.
Bij inloop brengen de ouders de leerlingen tot in de klas voor overdracht aan de leerkracht. I.v.m. de lokatie van
de Nederlandse school in het GSIS gebouw, dienen ouders uit het zicht bij het hek van de school te wachten tot
de kinderen door de leerkracht naar buiten wordt gebracht en weer aan hen worden overgedragen.
Indien leerlingen in bijzondere omstandigheden toch eerder moeten komen, dient er vooraf in overleg met de
directeur een ouder of klasassitent aanwezig te zijn t.b.v. het toezicht. Hetzelfde geldt voor leerlingen waarvan te
voorzien is dat die incidenteel te laat zullen worden opgehaald. Komt een ouder (of chauffeur) incidenteel door
onvoorziene omstandigheden later dan 15 minuten na het einde van de schooltijd de kinderen ophalen, dan wordt
verwacht dat de leerkracht hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte wordt gebracht middels de schooltelefoon.
Voor kinderen die structureel later dan 15 minuten worden opgehaald (hetzij volgens afspraak danwel zonder
overleg met de school) zullen aparte maatregelen worden getroffen.
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4.11 Vertrouwelijkheid

Alle bij de school betrokken personen (bestuursleden, schoolteam, overige medewerkers) ondertekenen een
geheimhoudings- en integriteitsverklaring, voorzover zij door hun werkzaamheden in aanraking komen met
vertrouwelijke informatie en/of de school door hun activiteien vertegenwoordingen.
Voor het digitaal of anderszins verspreiden van foto’s waarop de ingeschreven kinderen herkenbaar staan
afgebeeld, dienen de ouders ieder leerjaar per formulier schriftelijk toestemming te verlenen danwel te weigeren.

4.11.1 Leerlingenarchief (hard copy en digitaal)
Naast de archivering van de vorderingen die de leerlingen maken in hun ontwikkeling (bijv. toetsresultaten,
persoonlijke observaties, gedragsnotities), worden ook adminstratieve en medische gegevens van de leerlingen
(bijv. kopie van paspoort e.d.) op school gearchiveerd in een daartoe veilig afsluitbare kast.
Digitale vertrouwlijke informatie wordt op een versleutelde harde schijf bewaard onder verantwoordelijkheid van
de directeur/leerkracht. Deze tekent voor ontvangst en afdracht van deze schijf bij aanvang/afsluiting van het
dienstverband met de school.
Terug naar Begin

5. Schoolverbetering en –ontwikkeling
5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke instrumenten en indicatoren worden gebruikt om de kwaliteit van de
school en het onderwijs vast te stellen en te evalueren. Specifieke verbetergebieden worden nader omschreven,
alsook de processen waarmee de school eenmaal bereikte kwaliteit borgt over de langere termijn. Tot slot worden
schoolontwikkelingsinitiatieven geformuleerd, samen met de processen waarmee de school deze denkt te kunnen
realiseren.
De in dit hoofdstuk vermelde initiatieven en processen volgen enerzijds op de diverse aanbevelingen van de
onderwijsinspectie van mei 2015, anderzijds op de aanvullende eigen initiatieven die bestuur en directie hebben
ontplooid sinds die tijd. Deze staan vermeld in de voortgangsnotitie 2017 (zie Hfst.7: Bijlagen).
Bestuur en directie zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van zowel het onderwijs als de schoolorganisatie. Dit
betreft zowel behoud van kwaliteit waar die al goed is, en verbetering van kwaliteit waar die tekort schiet. Voorts
neemt het bestuur in de processen van verbetering en ontwikkeling twee centrale principes in acht:
1. Er dient een gezonde balans te worden gewaarborgd tussen enerzijds consistentie (en de rust die dat geeft
in het functioneren van de school) en anderzijds noodzakelijke en gewenste veranderingen (en de voldoening
die dat opbrengt).
2. Alle veranderingen mogen een reële werkdruk niet te boven gaan, noch voor bestuur, noch voor de
directie/leerkracht.
3. Bestuur en directie bepalen per onderdeel van de school wat de balans is tussen wat wenselijk is om te
behouden, en wat in de gegeven tijd en omstandigheden aan veranderingen wenselijk en haalbaar is.

5.1.1 Beoordeling van de kwaliteit
Voor het beoordelen van de onderwijsinhoudelijke kwaliteit baseert de school zich in eerste instantie op de
referentieniveaus PO en VO, zoals die door de Nederlandse rijksoverheid zijn geformuleerd (zie Hfst.7: Bijlagen).
Voor het beoordelen van de organisatorische kwaliteit refereert de school aan de aanbevelingen van de stichting
NOB, en past die verantwoord aan, waarbij de huidige situatie op onze school als vertrekpunt dient (zie 2.6 SWOT
analyse van de school.)

5.2 Bepaling van de kwaliteit van de school (diagnose)

Voor het bepalen van de kwaliteit worden diverse strategiëen en instrumenten gebruikt.
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Bestuur:
Het bestuur bepaalt in overleg met de leerkracht de verbeterpunten zoals gesignaleerd in het meest recente
inspectierapport. Volgend op de 2015 inspectieronde zijn gerealiseerde verbeteringen omschreven in de 2017
voortgangsnotitie, alsook de aandachtspunten t/m 2018. Voor de periode 2018 - 2022 worden de ingang-gezette
verbeterings- en ontwikkelingsinititatieven voorgezet en verder verdiept. Om de kwaliteit te kunnen beoordelen
heeft minimaal één lid van het bestuur relevante onderwijskundige kennis en –ervaring in PO en VO.
Klasobservaties:
Tenmiste 1x per jaar wordt iedere klas geobserveerd door een bestuurslid. De observaties dienen twee doelen:
1. Zij geven het bestuur een beter beeld van het onderwijs in de klas en dragen zo bij tot de professionalisering
van het bestuur.
2. Zij geven de leerkracht feedback over het functioneren van de klas waarin de observatie is uitgevoerd.
Van alle observaties wordt verslag geschreven en met de leerkracht besproken.
Zelf-evaluatie
De evaluatie van de school als onderwijskundig instituut, alsmede de bestuurlijke organisatie daarvan, vindt
jaarlijks plaats a.d.h.v. het zelf-evaluatatie formulier, dat door zowel bestuur als directie wordt ingevuld en
besproken (https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/advies/Paginas/Zelfevaluatie.aspx).
Directie:
De directie heeft de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de verbetering en bestendiging van de
kwaliteit van het onderwijs in de school, alsook voor de kwaliteit van het functioneren van de school als organisatie.
Daartoe zal zij/hij dit in ieder formeel overleg met mede-leerkrachten en/of assistenten (bijv. teamvergaderingen)
prioriteit geven. Zelf zal zij/hij doorgaande professionele ontwikkeling volgen om de eigen kwaliteit verder te
verhogen (minimaal 1 relevante cursus per jaar).
Naast het jaarlijkse formele functioneringsgesprek (in mei), voeren de voorzitter en het onderwijskundig bestuurslid
(de vice-voorzitter) ook minimaal twee voortgangsgesprekken (oktober en maart) om de inhoudelijke en
organisatorische kwaliteit van de school te evalueren en eventuele actiepunten vast te leggen. Voorts wordt de
directeur geacht bij iedere bestuursvergadering aanwezig te zijn die nodig is om het bestuur van lopende zaken
op de hoogte te houden.
Schoolinspectie:
Elke vier jaar dient de school dient het schoolplan te laten goedkeuren en werkt mee aan de 2-daagse
schoolinspectie door een inspecteur uit Nederland, hetgeen via het NOB wordt geregeld. Inspectie is ook een
voorwaarde voor het ontvangen van subsidie.
Terug naar Begin

5.3 Formuleren van verbeterpunten (kwaliteitsverbetering)

In het formuleren van verbeterpunten maakt de school onderscheid tussen organisatorische en
pedagogische/didactische zaken.
Organisatorisch:
Er vindt regelmatig een overleg plaats binnen het bestuur waarbij kwaliteitszorg altijd een vast onderdeel op de
agenda is. Dit omvat onder andere het gezond en relevant houden van de financiën, archivering, aannamebeleid
en communicatie.
Pedagogisch/didactisch:
Het bewaken van de kwaliteit wordt in eerste instantie verricht door de directeur/leerkracht. De punten uit de
voortgangsnotitie 2017 zijn momenteel de prioriteiten tot de volgende schoolinspectie in 2019.
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5.3.1 Verbeterpunten t/m 2018
De verbeterpunten t/m 2018 staan omschreven in de voortgangsnotitie 2017 (zie Hfst.7: Bijlagen). In hoofdlijnen
zijn deze:
Bestuur
1. Kwaliteitszorg/-borging – bestuursbeleid m.b.t. borging; samenwerking met directie/leerkrachtenteam;
professionalisering bestuur
2. Communicatie – beleid m.b.t. kwaliteit, naar ouders/directie/leerkrachtenteam
3. Bestuurssamenstelling en functioneren
School- en klasorganisatie
1. Kwaliteitszorg/-borging – organisatie / administratie
2. Communicatie – organisatorische zaken naar ouders
3. Invulling functie directrice
Leren en lesgeven
1. Kwaliteitszorg/-borging – leerproces, leeropbrengst en formatieve evaluatie
2. Communicatie – kindspecifieke onderwijsinhoudelijke informatie naar ouders
3. Differentiatie in het onderwijsleerproces

5.3.2 Verbeter- en ontwikkelingspunten periode 2018 – 2022
De verbeter- en ontwikkelingspunten voor de periode 2018 – 2022 zijn in eerste instantie een verdere voortzetting
dan wel afronding van de intitiativen die sinds de laatste inspectieronde zijn ondernomen, voor zover dit nog
noodzakeijk is.
Voorts zijn er enkele verbeter- en ontwikkelingsinitiatieven ontplooid die ook zullen worden voortgezet. Deze zijn:
• Promotie van de school onder Nederlandssprekenden in Accra
• Uitbesteding van evenementenorganisatie en fondsenwerving aan derden
• Digitalisering (kwaliteitsimpuls van NOB; zie sectie 3.7 Inzet van multimedia en ICT)
Verder naar de toekomst kijkend worden nu ook de mogelijkheden onderzocht voor:
• Nederlands taalonderwijs voor volwassen (bijv. t.b.v. inburgeringscursus)
• Doorontwikkeling naar volledig Nederlands dagonderwijs
• Vestiging van de school op een beter bereikbare (en mogelijk goedkopere) locatie in Accra, waaraan tevens
de woonlokatie van de leerkracht kan worden gekoppeld.
Terug naar Begin

5.4 Uitvoeren van de verbeterpunten (kwaliteitsverbetering)

De voortgang van de bestuurlijke verbeter- en ontwikkelingspunten wordt in iedere bestuursvergadering standaard
besproken. Voor de concrete uitvoering zijn individuele bestuursleden aansprakelijk en is het gehele bestuur
verantwoordelijk. De onderwijsinhoudelijke en schoolorganisatorische verbeter- en ontwikkelingspunten zijn verder
samengevat en in detail uitgewerkt in het school verbeter- en ontwikkelingsplan (SVOP) dat door de directie is
opgesteld als draaiboek voor de concrete uitvoering (zie Hfst.7: Bijlagen)

5.5 Evalueren van de gekozen verbeterpunten (evaluatie)

Gaandeweg kunnen gestelde doelen, gekozen strategiëen en methoden worden aangepast aan de dan relevante
situatie. Ook die tussentijdse bijstellingen worden ten allen tijde verantwoord in de notulen van resp. bestuurs- en
teamvergaderingen.

5.5.1 Evaluatieprocessen en -instrumenten
Er wordt een combinatie van diverse instrumenten gebruikt om de kwaliteit en vorderingen op alle punten te
evalueren v.w.b. relevantie, effeciëntie en opbrengst. Deze zijn o.a.:
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Bestuur
1. Schoolevaluatieformulier (stichting NOB)
2. Ouderenquête
School- en klasorganisatie
1. Klasobservaties
2. Voortgangsgesprekken bestuur en directie
Leren en lesgeven
1. Methodegebonden toesten
2. Leerlingenvolgsysteem
3. Foutenanalyse programma’s (CITO)
Voor alle evaluaties zijn de uitvoeringsdata in de bestuurs- en directiekalender vastgelegd. Voor de evaluatie van
de vordering van de leerlingen worden de tijdsschema’s uit de op school gehanteerde methoden toegepast.

5.6 Vasthouden van de bereikte kwaliteit (relevantie en borging)

Vasthouden van bereikte kwaliteit is enkel zinnig wanneer het bestuur en directie periodiek de relevantie bezien
van de processen en opbrengsten op alle terreinen van de school. M.a.w. de relevantie maakt integraal onderdeel
uit van de kwaltiteit; niet enkel de efficiëntie van het op zich bereiken van een eerder gesteld (maar niet meer
relevant) doel.
Wat in de sterk fluctuerende situatie van de school de hoogste prioriteit heeft m.b.t. borging van kwaliteit is het
goed documenteren van alle afspraken, het zorgvuldig archiveren van alle documenten, en het tijdig en helder
informeren van alle nieuw bij de school betrokken personen van het bestaan van die documenten. De zittende
leden van het bestuur zijn er voor verantwoordelijk dat alle nieuwe leden, alsook nieuwe directeur/leerkracht,
hiervan zo spoedig en volledig mogelijk op de hoogte wordt gebracht. De directeur/leerkracht heeft diezelfde
verantwoordelijkheid vis-á-vis nieuwe assistenten.
T.b.v. het inwerken van de nieuwe directeur/leerkracht houdt deze gedurende de eerste maanden nauw contact
met in ieder geval de voorzitter van het bestuur v.w.b. organisatorische zaken, en met de onderwijskundige in het
bestuur voor de onderwijsinhoudelijke zaken.
Zowel bestuur als directie maken regelmatig digitale back-up op speciaal daarvoor aangeschafte externe harde
schijven, die beveiligd zijn met een wachtwoord. Parallel daaraan wordt de meest relevante bestuurlijke en
onderwijsinhoudelijke informatie opgeslagen middels online storage (P-Cloud).
Terug naar Begin

6. Samenvatting beleidsvoornemens t/m 2022
6.1 Algemeen

Het verbeteren van de samenwerking tussen alle betrokkenen m.b.t. het onderwijsinhoudelijke proces en de
bestendiging van de kwaliteit daarvan. Dit hangt samen met het vestigen van een schoolcultuur waarin alle
betrokkenen bij de school ervan doordrongen zijn dat de NTC school Accra een volwaardige
onderwijsinstelling is, waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven. Ook al betreft het onderwijsleerprogramma ‘enkel’ de Nederlandse taal en cultuur, het belang alsook de kwaliteit ervan is volwaardig in
vergelijk met scholen in Nederland en met het onderwijs dat de kinderen op de dagscholen volgen in Accra.
Het verbeteren, bestendigen en bewaken van de kwaliteit van het onderwijs op onze school, naar de
maatstaven die de Nederlandse onderwijsinspectie daarvoor hanteert. Onderdeel daarvan is het voorbereiden
van de komende onderwijsinspectie in 2019. De voortgangsnotitie 2017 dient daarin als leidraad.
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6.2 Bestuur en organisatie
•
•
•

•

•

De mogelijkheden en wenselijkheid onderzoeken van het uitbreiden van het schoolaanbod met alternatieve
vormen van NTC onderwijs (digitalisering, online aanbod, volwassen onderwijs e.d.)
De mogelijkheden en wenselijkheid onderzoeken van het uitbreiden van het schoolaanbod naar volledige
Nederlandstalig dagonderwijs
Het opbouwen en instandhouden van systemen voor overdracht van kennis en afspraken m.b.t. tot het
verantwoorde bestuur van de school, waardoor de negatieve effecten van sterke wisselingen van
bestuursleden alsook de verschillen in hun bestuurlijk vermogen vis-á-vis een onderwijsinstelling wordt
geminimaliseerd.
Het continueren van een accuraat, efficient en ‘zuinig’ financiëel beleid, waarin de volgende prioriteiten
centraal staan:
o Het bewaken van de financiële reserve, conform de aanbevelingen van het NOB
o Het prompte afhandelen van alle financiële verplichtingen die de school heeft aan personeel, ouders
en derden (waaronder de eisen van de Ghanese overheid, voor zover relevant) t.b.v. het efficient
functioneren van de schoolorganisatie
o Het betaalbaarhouden van het onderwijs onder de condities in Accra
o Het werven van fondsen d.m.v. diverse initiatieven
Het continueren van de accurate administratie, waaronder prompte afhandeling van zaken betreffende de
ouders, alsook volledige archivering van bestuurlijke zaken en besluiten.

6.3 Onderwijsleerproces
•

•

•

Het gestructureerd aanpakken, en waar mogelijk, wegwerken van de achterstand in taalkundig niveau en
vermogen dat ca. 2/3 van de huidige leerlingen heeft opgelopen a.g.v. een combinatie van factoren,
waaronder de wisselende kwaliteit van het onderwijs in voorgaande jaren, de niet altijd gunstige taalomgeving
en begeleiding van de leerlingen thuis en de werkdruk die de leerlingen ondervinden vanuit de dagschool.
Waar mogelijk en wenselijk het herstructureren van de inbreng van de leerkracht in het leerprocess van de
VO leerlingen. Dit beleid is vooral van belang wanneer de school meerderen VO leerlingen heeft.
o Hierin zal de school en de ouders een afweging moeten maken tussen enerzijds een intensiever
contact tussen de leerkracht en de leerlingen en anderzijds ter compensatie van tijd een groter
hoeveelheid huiswerk om de hoeveelheid vereiste leerstof te verwerken.
Het verder structureren en archiveren van alle onderwijskundige inbreng t.b.v. het verzekeren van continuiteit
van kwaliteit na overdracht aan volgende leerkrachten

Terug naar Begin

7. Bijlagen en gerelateerde documenten

De inhoud van dit hoofdstuk is opgenomen in een apart document, dat bij dit schoolplan is bijgevoegd. In dit
document vindt u diverse bijlagen, alsook een overzicht van en verwijzing naar specifieke documenten die van dit
schoolplan zijn afgeleid. Voor zover de vertrouwelijkheid van de inhoud dat toelaat zijn deze documenten op
aanvraag op de school in te zien.
Terug naar Begin
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De Viertakt van Verhallen (http://www.taalschat.com/ViertaktvanVerhallen.pdf)
Deelvaardigheden van de Nederlanse taal (http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf)
IB-programma Nederlands (https://www.edufaxonline.nl/).
Leerlingenpopulatie in NTC scholen: (https://www.onderwijsinspectie.nl/... /nederlandse-taal--en-cultuur)
Referentiekaders taalverwerving (http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenenreferentieniveaus.pdf/
Schoolinspectierapporten (https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/)
TaalActief ingekort voor NTC (https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/advies/Paginas/Taal%20Actief%204.aspx)
Toezichtskaders (https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/nederlands-onderwijs-in-hetbuitenland/toezichtkader-nederlands-onderwijs-in-het-buitenland)
Tussendoelen beginnende geletterdheid (http://tule.slo.nl/index.html)
Zelf-evaluatie (https://stgnob.sharepoint.com/sites/bron/advies/Paginas/Zelfevaluatie.aspx)
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