


Voorwoord

Voor u ligt de schoolgids 2022-2023 van NTC Ghana. Deze schoolgids is bedoeld om u te
informeren over het onderwijs op onze school. De schoolgids laat zien wat wij u en uw kind
te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom
onze school een goede keuze is. Aan ouders die al leerlingen op onze school hebben,
leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten.

De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij
kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op de Nederlandse Taal en
Cultuurschool Ghana. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie.

De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument
waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar
zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het
schoolplan eens in te kijken.

Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids
nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids
vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs.

Deze schoolgids is vastgesteld door het schoolbestuur op 01-10-2022.

Steven Winters Inez Berkhout
Directeur/leerkracht Voorzitter bestuur
NTC Ghana NTC Ghana
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1. Onze school

1.1 In het kort
NTC Ghana verzorgt sinds 1992 onderwijs in de Nederlandse taal en Nederlandse en
Vlaamse cultuur. (NTC staat voor Nederlandse Taal en Cultuur.) NTC Ghana is een
‘naschoolse school’ die een aanvullend lesprogramma verzorgt op het niet-Nederlandstalig
dagonderwijs in Ghana. Bij ons is er exclusief aandacht voor taal en de Nederlandse en
Vlaamse cultuur.

1.2 Contact
Voor algemene vragen, administratieve zaken en officiële correspondentie kunt u zich richten
tot het secretariaat:

NTC Ghana
Sander Zwart (Secretaris)
ntcghana_bestuur@hotmail.com

Voor vragen over inschrijvingen, inhoud en organisatie van de lessen of specifieke vragen
over uw kind kunt u zich dit schooljaar richten tot de schoolleider/leerkracht:

Steven Winters
info@nederlandseschoolghana.com
+233 55 601 2298

Een lijst met alle contactgegevens vindt u op blz. 30.

1.3 Organisatievorm en bestuur
NTC Ghana is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur van de stichting is
verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Daarnaast vervult het bestuur een belangrijke rol bij
de werving en begeleiding van leerkrachten, het communicatiebeleid, de financiële gang van
zaken en het onderhouden van de externe contacten. Het bestuur legt verantwoording af aan
de Algemene Oudervergadering (AOV) die minimaal eenmaal per jaar wordt gehouden. Alle
ouders worden uitgenodigd om naar de AOV te komen en hun stem te laten horen.

Organigram
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1.4 Locatie

Alle lessen en toetsdagen worden gegeven in Safari International Preschool in Airport
Residential/ Accra. We hebben de beschikking over een volledig ingerichte eigen leslokaal
en een buitenspeelplaats met zandbak en speeltoestellen.

Safari International Preschool
11 Volta Street
Airport Residential/ Accra

2. Missie, visie, doelstellingen

2.1 Missie
De missie van NTC Ghana is het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in de Nederlandse
taal en de Nederlandse en Vlaamse cultuur aan Nederlandstalige leerlingen van 2 tot 18 jaar,
waar ze in Ghana met plezier aan de lessen deelnemen. Binnen de mogelijkheden van de
school wordt er, in samenwerking met ouders, gestreefd naar een goede aansluiting op het
onderwijs in Nederland of Vlaanderen..

2.2 Visie
Onze visie is dat we elk kind binnen de school op zijn/haar eigen niveau uit willen dagen en
zo het beste naar voren te laten komen op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur. De
school streeft naar het scheppen van voorwaarden om een eventuele aansluiting met het
Nederlandse onderwijs of de overgang naar een andere school, voor zowel primair als
voortgezet onderwijs, zo goed mogelijk en zonder tijdverlies te laten verlopen. Daarnaast zijn
wij van mening dat wanneer leerlingen voor primair en voortgezet onderwijs met plezier en
enthousiasme naar de lessen komen, dat zij zich positief gaan identificeren met de
Nederlandse en/of Belgische identiteit. Dit draagt dan weer bij aan positief zelfbeeld van
waaruit zij kunnen deelnemen aan de hedendaagse internationale samenleving.

2.3 Onze kernwaarden
● Kwalitatief onderwijs.
Wij bieden kwalitatief onderwijs en maken gebruik van actuele en moderne leermiddelen.
● Leren op eigen niveau.
Wij spelen in op de specifieke behoeften van onze leerlingen en werken met verschillende
niveaus, waarbij we trachten het maximale uit de leerlingen te halen.
● Veilige, diverse en inclusieve schoolomgeving.
Wij hechten grote waarde aan een omgeving waarin onze leerlingen zichzelf durven en
kunnen zijn. Waarin zij zich kunnen identificeren en waar hun talenten gezien worden, door
te werken aan “competentie” (ik kan het), “autonomie” (Ik kan het zelf) en “relatie” (ik kan het
samen met anderen).
● Samenwerking.
We verwachten van alle geïnteresseerde leden van de Nederlandse en Vlaamse
gemeenschap dat zij actief samenwerken en NTC Ghana zullen steunen waar nodig om een
optimaal onderwijsklimaat te kunnen (blijven) garanderen.

2.4 Ons motto
Leren met plezier en identiteit staat voorop! Wanneer een leerling zich gezien voelt en plezier
heeft in de lessen, dan zal het leren uiteindelijk vanzelf gaan.
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3. Onderwijs

3.1 Organisatie van het onderwijs
NTC-onderwijs is altijd een aanvulling op het lokale of internationale dagonderwijs. De
Nederlandse lessen op NTC Ghana vinden plaats buiten de reguliere schooltijden. Op de
Safari International Preschool in Airport Residential krijgen de groepen 1 tot en met 8,
peuterspeelzaal en voortgezet onderwijs les.

3.2 Richtingen
Gemiddeld krijgen leerlingen in het NTC-onderwijs drie uur per week Nederlandstalig
onderwijs. Ter vergelijking: in Nederland en Vlaanderen krijgen leerlingen in het primair
onderwijs ongeveer acht uur per week taalonderwijs. Daarnaast horen, zien en spreken zij
vaak (voornamelijk) Nederlands op school en daarbuiten. Binnen het NTC-onderwijs bestaan
drie niveaus, die worden Richtingen genoemd. Kinderen en jongeren die NTC-onderwijs
volgen zijn weliswaar Nederlandstalig, maar groeien op in een internationale context die niet
(uitsluitend) Nederlandstalig is. Het taalniveau is van veel factoren afhankelijk: leeftijd,
(taal)achtergrond van het gezin, de periode dat een kind buiten Nederland of Vlaanderen
verblijft.

Ons onderwijs is gericht op kinderen die het Nederlands redelijk goed beheersen, als eerste
of tweede thuistaal. Wij noemen dat R1- en R2-leerlingen. Na een intake-gesprek, waar de
verwachtingen kenbaar worden gemaakt, zijn ook R3-leerlingen welkom.

Richting 1
● De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland.
● Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd

tenminste het referentieniveau 1F beheersen.

Richting 2
● De leerling heeft een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdgenoten in

Nederland.
● Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen zal hij op uiterlijk 14-jarige

leeftijd het referentieniveau 1F beheersen.

Richting 3
● De leerling heeft een achterstand van meer dan twee jaar op leeftijdgenoten in

Nederland.
● Of en wanneer de leerling het referentieniveau 1F beheerst, verschilt per individuele

leerling.

Het is mogelijk dat bij een leerling de grootte van de achterstand niet voor ieder taaldomein
gelijk is. Veel leerlingen binnen Richting 1 hebben enige achterstand op het taaldomein
woordenschat. Het is ook mogelijk dat een leerling voor de taaldomeinen spelling, technisch
en begrijpend lezen een Richting 2 leerling is en voor actieve woordenschat een Richting 3
leerling. De school bepaalt zelf in welke algemene Richting de leerling ingedeeld wordt.

Op onze school is het idee om richting 1 en 2 leerlingen zoveel mogelijk te integreren in de
reguliere groepen. Tot groep 2 is dit de regel, mits de klasgrootte en samenstelling dit toelaat.
Richting 3 leerlingen kunnen t/m groep 2 integreren in de groep, mits de klasgrootte en
samenstelling dit toelaat. Vanaf groep 3 wordt er per leerling bekeken wat de mogelijkheden
zijn om Nederlands op niveau te kunnen volgen, met de intentie om hen bij leeftijdsgenoten
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te integreren. Een leerling kan maximum tot twee groepen lager geplaatst worden dan qua
leeftijd normaal zou zijn.

3.3 Groepsgrootte en groepsindeling
Vanwege de niveauverschillen houden we de groepen klein. Wij streven naar een
gemiddelde groepsgrootte van 6 leerlingen, maximaal 10 per klas. Dit is geen hard gegeven.
Een groepsgrootte kan variëren afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Binnen de
combinatiegroepen zetten wij de materialen en lesvormen zo flexibel mogelijk in, om recht te
doen aan verschillen tussen leerlingen. We streven naar een soepel doorstroombeleid en
zetten dus actief in op het bieden van gedifferentieerd lesaanbod. In elke klas staat dit
schooljaar een bevoegde leerkracht en bij groep 3 en groep 5/6 met ondersteuning van een
onderwijsassistent.

3.4 Doelstellingen van ons onderwijs
Ons onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en
Vlaanderen, met name met het oog op eventuele terugkeer van leerlingen in Nederland en
Vlaanderen. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd
zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Het onderwijs in de Nederlandse
taal is er op gericht dat de leerlingen:

● vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in
situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; kennis en inzicht verwerven
betreffende betekenis, gebruik en vorm van de taal;

● plezier hebben of houden in het gebruiken en beschouwen van de taal;
● kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun mogelijkheden als speler van een

rol te vergroten.

Voor alle Richtingen en alle leerlingen vormt de vergroting van de woordenschat een
belangrijk onderdeel van het NTC-onderwijs. Om een taal goed te spreken en te begrijpen is
voldoende kennis van woorden nodig.

3.5 Onderwijsaanbod en lesmethoden in onze groepen
Groep Peuters: Spelenderwijs ontdekken
In groep Peuters ligt de focus op ‘spelenderwijs ontdekken’; taal en leesontwikkeling voor
peuters. Aan de hand van thema’s, liedjes en spelletjes wordt er intensief gewerkt aan de
uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen,
spreken en expressie. Wij werken met de lesmethode Peuterplein en werken via de
NTC-leerlijnen aan de tussendoelen

Groep 1-2: Beginnende geletterdheid
In groep 1 en 2 ligt de focus op ‘beginnende geletterdheid’; taal-lees- en schrijfontwikkeling
voor kleuters. Aan de hand van thema’s, liedjes en spelletjes wordt er intensief gewerkt aan
de uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er veel aandacht voor het samen spelen,
spreken en expressie. Wij werken met de lesmethode van Kleuterplein en en werken via de
NTC-leerlijnen aan de tussendoelen. In groep 1-2 wordt verder al aandacht besteedt aan het
herkennen van letters via de letterfilmpjes van Veilig leren lezen - Kim versie.

Groep 3: Basisvaardigheden
In groep 3 beginnen onze leerlingen met lezen en schrijven. In deze groep leggen wij een
stevige basis voor de rest van de basisschoolperiode. Wij werken met de lesmethode van
Veilig leren lezen - Kim versie. Deze methode bestaat uit 11 kernen. De focus in deze
methode ligt op het aanleren van de verschillende letters (klinkers en medeklinkers) en
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klanken (bijv. korte en lange klanken en tweetekenklanken) in verschillende
woordcombinaties. De leerlingen leren letters door te luisteren, voelen, kijken, schrijven en
ordenen. Er wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van de woordenschat,
begrijpend en technisch lezen. Het onderwijsaanbod voor de verschillende NTC-richtingen
verschilt zowel in leerstofinhoud als in de ordening van de leerstof. Binnen de VLL methode
bestaat ook een versie voor gevorderde leerlingen (Zon) of leerlingen die moeite hebben met
lezen (Ster). Wij volgen de ontwikkelingen van onze leerlingen zeer nauw en zetten onze
lesmaterialen en lesvormen zo flexibel mogelijk in, om recht te doen aan de
niveauverschillen tussen leerlingen. Alles voor een stevige basis om uiteindelijk door te
stromen naar groep 4.

Groep 4 t/m 8: Van basisvaardigheden naar doelmatig leren
In de groepen 4 tot en met 8 volgen wij de taalmethode van Taal actief 4. De leerlingen
krijgen uitleg via directe instructie en de leerlingen die het nodig hebben krijgen verlengde
instructie. Tijdens een school middag behandelen we in ieder geval de onderdelen luisteren,
lezen, spelling (incl. grammatica en ontleden) en taalbeschouwing en afwisselend de
onderdelen spreken en schrijven. De leerlingen verwerken de leerstof individueel, in groepen
of tweetallen, onder begeleiding van de leerkracht of zelfstandig. De lessen beginnen en
eindigen altijd klassikaal. De leerlingen ontwikkelen tijdens onze lessen kennis, inzicht en
vaardigheden waarmee zij de Nederlandse taal doelmatig leren gebruiken in situaties die
zich in het dagelijks leven voordoen.

Ook in deze groepen is er veel aandacht voor het vergroten van de woordenschat en het
oefenen van begrijpend lezen. Naast Taal Actief gebruiken we in deze groepen Nieuwsbegrip
om dit te bevorderen.

Groep VO
In het voortgezet onderwijs wordt het lesprogramma aangeboden in de vorm van
projectmatig en begeleid zelfstandig leren vanwege de verschillende leeftijden en niveaus
van de leerlingen. De huidige leerlingen werken met de methode ‘VO-content’ op havo-/vwo-
niveau. Deze methode sluit goed aan op het voortgezet onderwijs in Nederland. Daarnaast
wordt er projectmatige iedere week aandacht besteed aan cultuur en/of geschiedenis.
Hiervoor gebruiken we onder meer de canon onderwerpen van de ‘Canon van Nederland’,
diverse lesbrieven en een educatieve programma’s.

Doelstellingen zijn:
● Inzicht verwerven in de rol en het belang van taal voor maatschappelijk

functioneren;
● Taal effectief als communicatiemiddel kunnen gebruiken in verschillende

situaties;
● Taal receptief en productief, mondeling en schriftelijk, kunnen gebruiken in

informele en meer formele situaties;
● De gebruiksmogelijkheden van taal kunnen waarderen door gevoel te

ontwikkelen voor effectieve communicatie en door plezier te beleven aan
communicatieve situaties;

● Strategieën kunnen hanteren om hun taalkennis zo goed mogelijk in te
zetten in uiteenlopende situaties;

● Vaardigheden en kennis op het terrein van het Nederlands verwerven met
het oog op beslissingen over vervolgopleidingen, latere
beroepsuitoefening en maatschappelijk functioneren;

● Meer kennis en inzicht verwerven in de Nederlandse geschiedenis en
cultuur.

Uit onze praktijk blijkt dat leerlingen vaak gericht zijn op terugkeer in het Nederlands
onderwijs, daarom werken wij toe naar de kerndoelen van de onderbouw (klas 1, 2 en 3) en
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de exameneisen van HAVO/VWO in de bovenbouw. In de bovenbouw is de mogelijkheid om
te werken naar het CNaVT-certificaat.
Hieronder een overzicht met de meest gebruikte methoden

Groep Leerdomein Gebruikte methode

Groep Peuters Taal-lees-en schrijfontwikkeling
voor peuters

Peuterplein

Groep 1/2 Taal-lees-en schrijfontwikkeling
voor kleuters

Kleuterplein

Groep 3 Spelling, Technisch en
begrijpend lezen, spreken en
luisteren

Veilig leren lezen KIM versie

Groep 4 t/m 8 Spelling Taalactief 4e versie spelling

Taalbeschouwing, spreken,
luisteren, schrijven Taalactief 4e versie taal

Woordenschat Taalactief 4e versie taal (gr 4
t/m 8)
Nieuwsbegrip (gr 4 t/m 8)

Technisch en Begrijpend lezen Nieuwsbegrip (gr 4 t/m 8)
Grej of the Day (gr 4 t/m 8)

Groep VO Spelling, Taalbeschouwing,
Spreken, Luisteren, Schrijven

VO-Content

Begrijpend Lezen en
Woordenschat

Nieuwsbegrip

3.6 Aanvullende educatieve materialen
Daarnaast beschikken wij over aanvullend educatief materiaal om de leerlingen naast de
methodes specifiek te kunnen uitdagen. Zo beschikt NTC Ghana over diverse boekjes van
Taaltrein en Denken over taal. Daarmee worden leerlingen uitgedaagd om op een andere
manier met taal bezig te zijn. Ook wordt gebruik gemaakt van educatief spelmateriaal om de
lessen aantrekkelijk te houden voor de leerlingen (bijv. Kahoot, Piccolo, maar ook bord-/ of
kaartspellen).

3.7 Cultuuronderwijs
Via een thematische benadering wordt aandacht besteed aan de Nederlandse en Vlaamse
cultuur, geschiedenis en geografie. De domeinen worden geïntegreerd aangeboden. Dit
gebeurt vooral op de cultuurdagen, maar ook tijdens de Nederlandse taallessen. Met de hele
school doorlopen we de jaarlijkse cyclus van feestdagen. Ook worden in alle groepen
persoonlijke ervaringen uitgewisseld en wordt gesproken over Nederlandse en Belgische
krantenberichten. We gebruiken hierbij o.a. “Nieuwsbegrip” aangevuld met het
Kinderboekenweekpakket en lessen van Teleac/SchoolTV/Jeugdjournaal. Daarnaast houden
we leerlingen en ouders op de hoogte van Nederlandse activiteiten die vaak op afstand
gevolgd kunnen worden. We onderscheiden 8 domeinen elk met specifieke kerndoelen:
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Domein Leerdoelen

Aardrijkskunde Leerlingen hebben kennis van de Nederlandse en Belgische
samenleving, vanuit geografisch perspectief

Geschiedenis Leerlingen hebben kennis van de Nederlandse en Belgische
samenleving, vanuit historisch perspectief

Materiaal erfgoed De leerlingen hebben kennis van diverse soorten materieel
erfgoed in Nederland en Vlaanderen

Immaterieel erfgoed De leerlingen hebben kennis van gewoontes, (orale) tradities,
feesten (zichtbare culturele uitingen) , sport en spel,
performing arts, natuur en universum, sociale feesten,
praktijken en rituelen, vakmanschap, helden, voedsel en
drinken in Nederland en Vlaanderen

Normen en waarden De leerlingen hebben kennis van normen en waarden in
Nederland en Vlaanderen (beleefdheid, uitingen, impliciete
signalen, omgangsvormen).

De leerlingen hebben kennis van culturele diversiteit en
verschillende invalshoeken.

Maatschappelijk debat De leerlingen hebben kennis van dynamische en
hedendaagse aspecten van cultuur van de thema’s waarin
NL/VL zich onderscheidt (dagelijks debat)

Democratische waarden De leerlingen hebben kennis van de staatsinrichting en
democratie van Nederland en België en de vergelijking met
het land waar de leerlingen wonen.

Cultuuruitingen De leerlingen hebben kennis van Nederlandstalige
cultuuruitingen. (Kunst, literatuur, muziek, poëzie,
podiumkunsten, films).

3.8 Huiswerk en leespromotie
Alle leerlingen (vanaf de peuters) krijgen wekelijks boeken mee naar huis en vanaf groep 3
huiswerkopdrachten of challenges mee. Dit doen wij omdat het aantal uren NTC-onderwijs
beperkt is en aan de door de overheid verplichte 120 lesuren moeten voldoen. Huiswerk is
dan een noodzakelijke aanvulling. Het gaat vooral om de volgende zaken:
● het oefenen van wat regelmatig herhaald moet worden en waarvoor 1 x per week
Nederlandse les niet voldoende is, met name woordenschat, spelling en technisch en
begrijpend lezen; het voorbereiden en maken van leesbeurten, spreekbeurten en
boekverslagen. Hiervoor is tijdens de lessen niet voldoende tijd;
● het stimuleren van het lezen van Nederlandstalige boeken, tijdschriften en kranten en het
kijken naar Nederlandstalige programma´s (bijv. Klokhuis, SchoolTV, Nederlandstalige films)
ter vergroting van de woordenschat;

Wij streven naar een prettige manier van het bieden van huiswerk om vooral een positieve
associatie met de taal te creëren en te behouden. Van kinderen vanaf groep 3 wordt
verwacht dat zij ongeveer 30 minuten per week aan het huiswerk besteden, exclusief het
lezen. Lezen is een middel om toegang te krijgen tot de wereld om ons heen en helpt de
woordenschat te vergroten. Juist voor kinderen in het buitenland is het belangrijk dat ze
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Nederlands lezen en blijven lezen. Wij vragen daarom dat ieder kind op ten minste vier van
de zeven weekdagen 15 minuten bezig is met lezen: voorgelezen worden, samen lezen of
tutorlezen (om de beurt een alinea of bladzijde). Tutorlezen is vaak aan te raden – vooral als
lezen als ‘moeilijk’ of ‘niet zo leuk’ wordt ervaren. Het is erg motiverend, stimulerend en ook
gewoon gezellig om samen met een van je ouders of een grote broer of zus een boekje te
lezen. Overigens is het lezen van strips of kindertijdschriften ook prima. Menig kind heeft
door het lezen van de Donald Duck de lol in het lezen ervaren en leren inzien dat lezen heel
leuk en fijn kan zijn.

3.9 Digitale voorzieningen op de leslocatie
De school beschikt over een aantal Chromebooks en laptops. Deze worden gebruikt onder
meer om de opdrachten van Nieuwsbegrip en diverse toetsen te maken. Daarnaast hebben
wij één Digibord die door alle klassen gebruikt kan worden.

3.10 Schoolbibliotheek
We hebben in de klas een ruime bibliotheek waar vanuit de kinderen iedere week drie
boeken mee naar huis mogen nemen om deze thuis alleen of samen met een ouder te lezen.
We houden onze bibliotheek up to date door elk jaar tijdens de Kinderboekenweek nieuwe
titels aan te schaffen.

3.11 Gratis abonnement op digitale jeugdbibliotheek
Kinderen die op een Nederlandse school zitten, die is aangesloten bij het NOB, kunnen
gratis een digitaal jeugdlidmaatschap aanvragen bij de Stichting Openbare Bibliotheek
Amsterdam (OBA). Met een lidmaatschap krijg je direct toegang tot ruim 25.000 e-books en
kun je via de LuisterBieb-app van meer dan 2.600 luisterboeken genieten. Wij willen al onze
leerlingen de kans geven om hier gebruik van te maken. Aan het begin van het schooljaar
zullen we de nieuwe kinderen op onze school aanmelden hiervoor.
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4. Zorg voor onze leerlingen

4.1 Aannamebeleid
Uw kind kan ieder moment van het schooljaar bij ons beginnen, maar het wordt aangeraden
om aan begin van het schooljaar te starten. De aanmelding van nieuwe leerlingen vindt
plaats via een inschrijfformulier. Hierna volgt een intakegesprek met onze schoolleider om
een goed beeld te krijgen van het Nederlandse taalniveau van uw kind en van uw
verwachtingen ten opzichte van het NTC-onderwijs. Toelating is afhankelijk van onze
mogelijkheid om uw kind het onderwijs te bieden dat aansluit bij zijn of haar behoeften.
Toelating vindt daarom altijd plaats onder deze voorwaarde. Ons onderwijs sluit het beste
aan bij kinderen met het Nederlands als eerste of tweede thuistaal (R1 en R2 kinderen),
waarbij één of beide ouders in hoofdzaak Nederlands spreken met het kind. De school kan
besluiten een kind aan te nemen dat het Nederlands minder goed beheerst (als vreemde
taal, R3). In dit geval moet er wel zicht zijn op een snelle groei (binnen een jaar) naar het R2
niveau. Met de ouders zullen aparte afspraken worden gemaakt over extra thuis oefenen en
eventuele privélessen om deze groei te bevorderen. Indien wenselijk kan in overleg met de
schoolleider worden besloten om een of twee proeflessen te volgen.

Een leerling in de peuterleeftijd kan in de groep peuters geplaatst worden op het moment dat
hij/zij de leeftijd van 2 jaar heeft bereikt. Leerlingen kunnen in groep 1 starten vanaf de
maand dat ze 4 jaar worden.

Vanaf groep 3 worden kinderen bij twijfel over het niveau alleen aangenomen als hun
intaketoets uitwijst dat ze een voldoende beheersing van het Nederlands hebben. 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
groep 8 hebben afgerond in Nederland of op een andere NTC locatie. Indien VO leerlingen
groep 8 niet hebben afgerond, zal er op basis van een intakegesprek en eventueel entree
toetsing bekeken worden welk programma deze leerling kan volgen binnen het VO.

4.2 Toelatingsprocedure
Bij een nieuwe aanmelding zal een kennismakings- en/of intakegesprek worden gepland
tussen de ouders en de schoolleider. Middels de intake wordt zoveel mogelijk informatie over
het kind ingewonnen, zodat wij een zo goed mogelijk beeld van het kind hebben. Bij de
indeling in de groepen wordt zowel naar de leeftijd als naar het ontwikkelingsniveau van het
kind gekeken en in welke groep het kind op basis daarvan het best tot zijn recht komt. Op
basis van het intakegesprek wordt bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst en
formuleert de leerkracht leerdoelen. Het ontwikkelingsniveau is hierin altijd doorslaggevend,
niet de leeftijd van uw kind.

4.3 ParnasSys Leerlingadministratiesysteem
Bij inschrijving verstrekt u NTC Ghana de nodige persoonlijke gegevens. Wij slaan deze
gegevens op in ons administratiesysteem ParnasSys (een systeem waarmee de meeste
scholen in Nederland werken), zodat de gegevens veilig worden bewaard. Ook alle
toetsgegevens en rapportages zullen in dit systeem worden verwerkt. Heeft u hier vragen
over, mail dan naar info@nederlandseschoolghana.com.
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4.4 ParnasSys Leerlingvolgsysteem & Leerlingdossier
De leerlingen worden op vaste tijden en na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen
getoetst en geobserveerd. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het leerlingdossier
van het leerlingvolgsysteem ParnasSys. Naast resultaten van toetsen en observaties bevat
het leerlingdossier verslagen van de leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders,
eventuele speciale onderzoeken en handelingsplannen. Het dossier is een goed hulpmiddel
om de ontwikkeling van het kind te volgen. Ouders kunnen altijd in overleg het dossier van
hun kind inzien en/of verwijderen. Neem hiervoor contact met onze schoolleider via
info@nederlandseschoolghana.com. In verband met de privacywetgeving (AVG 2018) wordt
informatie uit het leerlingdossier slechts via de ouders aan derden (bv. een nieuwe school)
verstrekt.

4.5 Toetsen Basisonderwijs
Onze school toetst op verschillende manieren de voortgang van leerlingen:

Methodegebonden
toetsen

Toetsing gekoppeld aan de lesmethode en gericht op evaluatie
van het aangeboden onderwijs (hebben de kinderen het
onderwijsaanbod begrepen of moeten er nog dingen herhaald
worden). Gemiddeld eens in de vier weken.

Methodeonafhankelijke
toetsen

Hiervoor gebruiken we net als de scholen in Nederland
landelijk genormeerde toetsen voor taal en leesontwikkeling
(het CITO Leerling- en Onderwijsvolgsysteem). Met behulp van
deze toetsen kunnen we het niveau van de leerlingen
vergelijken met de Nederlandse normgroep. Deze toetsen
hebben vooral een signalerende functie. Twee keer per jaar in
januari/februari en mei/juni.

Reflectie op dagelijkse
praktijk

Via observaties en analyse van het gemaakte werk krijgen we
een indruk of leerlingen leerdoelen wel of niet behalen. Zo
nodig kunnen didactiek en aanbod worden aangepast.

Diagnostische Toetsen Deze toetsen kunnen worden ingezet indien bij een leerling
een probleem wordt gesignaleerd om zo het probleem beter in
beeld te krijgen. Dit ‘probleem’ kan betrekking hebben op een
algemene achterstand in Nederlands taalbegrip of op een meer
specifiek leerprobleem.

Met behulp van het CITO leerlingvolgsysteem (LOVS) kan het niveau van uw kind worden
vergeleken met de prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau in het basisonderwijs in
Nederland. Omdat op de meeste basisscholen in Nederland deze toetsen ook worden
afgenomen, is dit erg nuttig bij een terugkeer naar Nederland. Maar ook los daarvan geeft
het LVS een goed inzicht in het niveau van uw kind, maar vooral in zijn of haar ontwikkeling.
Mocht daar een stagnatie of achteruitgang in aftekenen, dan zal er in overleg met de ouders
een hulpplan opgesteld worden. Op NTC Ghana hanteren we de volgende CITO toetsen:
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Cito toetsen Groepen

1 2 3 4 5 6 7 8

DMT 3.0

AVI 3.0

Begrijpend Lezen 3.0

Spelling 3.0

Werkwoordspelling 3.0

Woordenschat 2013

Taal voor kleuters 2011

Naar aanleiding van de toetsresultaten van afgelopen schooljaren hebben we kunnen
vaststellen dat de leerlingen van onze school bij deze toetsen gemiddeld een half jaar tot een
jaar in niveau achterlopen op hun groepsgenoten in Nederland. De stichting NOB
onderschrijft dat een dergelijk niveau gebruikelijk is in een NTC-situatie. De toetsen worden
2x per jaar, rond januari/februari en mei/juni. De voorlopige toetskalender voor de
CITO-toetsen 2022-2023:

Afnamemoment CITO NTC Ghana

januari/februari mei/juni

DMT M3 t/m M8 E3 t/m E7

AVI M3 t/m M8 E3 t/m E7

Begrijpend Lezen M4 t/m M8 E3 t/m E7

Spelling M3 t/m M8 E3 t/m E7

Werkwoordspelling M7 t/m M8 E7

Woordenschat M3 t/m M8 E3 t/m E7

Taal voor kleuters M1 t/m M2 E1 t/m E2

Voor de weergave van de CITO-uitslagen hanteren wij een leerlingrapport. Voor leerlingen in
een NTC-situatie levert het kijken naar alleen de scores I t/m V te weinig informatie op. Dit is
namelijk een vergelijking ten opzichte van de behaalde resultaten van de leerlingen in
Nederland. NTC-leerlingen zullen met bepaalde toetsen dikwijls een IV of V-score behalen.
Deze score zegt echter niets over de groei die zij doormaken. In het leerlingrapport staat
daarom niet de normering I t/m IV, maar de vaardigheidsscore centraal. Zo ziet u door de
grafieken in een oogopslag of er sprake is van vooruitgang, daar de vaardigheidsscores
vertaald worden naar functioneringsniveaus. Dit niveau geeft aan met welke gemiddelde
leerling in het reguliere basisonderwijs de vaardigheid van de getoetste leerling te vergelijken
is. Voor extra toelichting kunt u ook terecht op de CITO website:
https://www.cito.nl/onderwijs/primair-onderwijs/voor-ouders/.
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4.6 Toetsen Voortgezet onderwijs
Onze school toetst op verschillende manieren de voortgang van leerlingen:

Methodegebonden
toetsen

Toetsing gekoppeld aan de lesmethode en gericht op evaluatie
van het aangeboden onderwijs (hebben de kinderen het
onderwijsaanbod begrepen of moeten er nog dingen herhaald
worden). Gemiddeld eens in de vier weken.

Methodeonafhankelijke
toetsen

Hiervoor gebruiken we net als de scholen in Nederland
landelijk genormeerde toetsen voor taal en leesontwikkeling
(Diatoetsen). Met behulp van deze toetsen kunnen we het
niveau van de leerlingen vergelijken met de Nederlandse
normgroep. Deze toetsen hebben vooral een signalerende
functie. Een keer per jaar in april/mei/juni en voor eerstejaars is
er ook een nulmeting in oktober/november

Reflectie op dagelijkse
praktijk

Via observaties en analyse van het gemaakte werk krijgen we
een indruk of leerlingen leerdoelen wel of niet behalen. Zo
nodig kunnen didactiek en aanbod worden aangepast.

Diagnostische Toetsen Deze toetsen kunnen worden ingezet indien bij een leerling
een probleem wordt gesignaleerd om zo het probleem beter in
beeld te krijgen. Dit ‘probleem’ kan betrekking hebben op een
algemene achterstand in Nederlands taalbegrip of op een meer
specifiek leerprobleem.

Met behulp van de diatoetsen kan het niveau van uw kind worden vergeleken met de
prestaties van leerlingen op hetzelfde niveau in het voortgezet onderwijs in Nederland.
Omdat op veel scholen in Nederland deze toetsen bekend zijn, is dit erg nuttig bij een
terugkeer naar Nederland. Maar ook los daarvan geeft het een goed inzicht in het niveau van
uw kind, maar vooral in zijn of haar ontwikkeling. Mocht daar een stagnatie of achteruitgang
in aftekenen, dan zal er in overleg met de ouders een hulpplan opgesteld worden. Op NTC
Ghana hanteren we de volgende diatoetsen:

Diatoetsen VO-groepen

1 2 3 4

Diatekst NE (begrijpend lezen)

Diawoord NE (woordenschat)

Diaspelling NE (taalverzorging)

Naar aanleiding van de toetsresultaten van afgelopen schooljaren hebben we kunnen
vaststellen dat de leerlingen van onze school bij deze toetsen gemiddeld een half jaar tot een
jaar in niveau achterlopen op hun groepsgenoten in Nederland. De stichting NOB
onderschrijft dat een dergelijk niveau gebruikelijk is in een NTC-situatie. De toetsen worden
2x per jaar voor VO1 (oktober/november en april/mei/juni) en 1x per jaar voor VO2 t/m VO4
(april/mei/juni). De voorlopige toetskalender voor de diatoetsen 2022-2023:
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Afnamemoment Diatoets NTC Ghana

nulmeting (oktober) Volgtoets (april/mei/juni)

Diatekst (begrijpend lezen) VO1 VO 1 t/m 4

Diawoord (woordenschat) VO1 VO 1 t/m 3

Diaspelling (taalverzorging) VO1 VO 1 t/m 3

Voor de weergave van de diatoets-uitslagen hanteren wij een leerlingrapport. Voor leerlingen
in een NTC-situatie levert het kijken naar alleen de scores I t/m V te weinig informatie op. Dit
is namelijk een vergelijking ten opzichte van de behaalde resultaten van de leerlingen in
Nederland. NTC-leerlingen zullen met bepaalde toetsen dikwijls een IV of V-score behalen.
Deze score zegt echter niets over de groei die zij doormaken. In het leerlingrapport staat
daarom niet de normering I t/m IV, maar de vaardigheidsscore centraal. Zo ziet u door de
grafieken in een oogopslag of er sprake is van vooruitgang, daar de vaardigheidsscores
vertaald worden naar functioneringsniveaus. Dit niveau geeft aan met welke gemiddelde
leerling in het reguliere basisonderwijs de vaardigheid van de getoetste leerling te vergelijken
is. Voor extra toelichting kunt u ook terecht op de diatoets website:
https://www.diatoetsen.nl/voortgezet-onderwijs/dia-groeiwijzer/

4.7 Toetsing schooljaar 2023-2024
Met ingang van schooljaar 2023-2024 worden de huidige Cito toetsen (versie 3.0) én het
bijbehorend toetsmateriaal (zoals werkboekjes) niet meer verkocht. Cito introduceert namelijk
“Leerling in Beeld”, de opvolger van Cito 3.0. Leerling in beeld is een nieuw, compleet LVS,
dat volledig draait via een nieuw online platform. Helaas heeft het NOB geen
kortingsafspraken kunnen maken met Cito voor Leerling in Beeld voor NTC-scholen en zal
het dus voor NTC-scholen een stuk duurder zijn om dit aan te schaffen én te gebruiken.
Tevens heeft Cito besloten om geen handmatige invoer van leerlinggegevens meer toe te
staan, dus kan Leerling in Beeld alleen gebruikt worden als een school ook gebruik maakt
van een LeerlingAdministratieSysteem (LAS) zoals bijvoorbeeld ParnasSys. Cito geeft aan te
werken aan een oplossing voor onze scholen, maar die is niet te verwachten binnen
afzienbare tijd, daarom bekijkt NTC Ghana in schooljaar 2022-2023 naar alternatieve
toetsingsmogelijkheden zoals de Diatoetsen.

4.8 Rapporten
De kinderen krijgen tweemaal per jaar een rapport, in februari en aan het einde van het
schooljaar in juni. Hierna zijn er mogelijkheden voor rapportgesprekken met u als ouder.
Daarnaast krijgt u met het rapport een overzicht van de behaalde resultaten bij de
Cito-afnames. Daarnaast zal er in november een mogelijkheid zijn tot voortgangsgesprekken
en krijgt u een korte update van de voortgang van uw kind.

4.9 Zorg voor kinderen met speciale behoeften
Wanneer de leerkracht in de les signaleert dat een leerling moeite heeft en/of achterloopt op
een van de taalonderdelen, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders. De leerkracht
zal een voorstel doen tot een hulpplan. Dikwijls zal allereerst worden aangeraden meer te
oefenen met lezen: race-lezen, samen lezen en voorlezen, en dat enkele (liefst vaste)
momenten per week. Lezen beïnvloedt immers alle taalgebieden op een positieve manier.
Materialen daarvoor zullen door de leerkracht worden aangereikt. Er wordt te allen tijde een
vervolgafspraak gemaakt om gezamenlijk de vorderingen van de leerling te bespreken en
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nieuwe afspraken te maken dan wel het hulpplan te beëindigen. Een deel van de uitvoering
van het hulpplan ligt – gelet op de beperkte tijd dat NTC Ghana de leerlingen ‘onder haar
hoede’ heeft – bij de ouders. Overleg met de leerkracht (voor of na de les, per e-mail of
telefonisch) is natuurlijk altijd mogelijk. Uiteraard zal de leerkracht frequent naar de uitvoering
van het hulpplan informeren en de vorderingen van de leerling op school nauwlettend volgen.
De leerkracht is eindverantwoordelijk voor de uitvoering, maar voor de ouder is dus een
belangrijke rol weggelegd in het welslagen van het hulpplan. Desgewenst kunnen leerlingen
tijdens de les extra instructies ontvangen. Tijdens een vervolggesprek en/of bij een volgende
toetsafname zal worden bepaald of en in welke mate het hulpplan effect heeft gehad. Daarna
kan het hulpplan worden afgesloten of begint er een nieuwe cyclus van signaleren,
analyseren en handelen.

4.10 Presentie en gedrag
Het aantal contacturen met de leerkracht is vrij beperkt en de planning van de lesstof is
daaraan aangepast. Het is daarom van belang dat de kinderen wekelijks aanwezig zijn om
de lessen te volgen, zodat ze de lesstof kunnen bijhouden. Gelieve altijd af te melden via een
mail aan de schoolleider: info@nederlandseschoolghana.com (Of bel of app op de dag zelf:
+233 55 601 2298).

De leerkrachten zetten zich in om de lessen op een positieve manier te laten verlopen,
waarbij continu gewerkt wordt aan de sociale omgangsregels binnen de groep. Dit is echter
niet alleen de verantwoordelijkheid van de leerkracht. Ook van de kinderen wordt verwacht
dat zij actief verantwoordelijk zijn voor hun gedrag tijdens de les. Binnen het NTC zijn met
name preventief gedragsregels opgesteld om ongewenst gedrag te voorkomen. Deze
gedragsregels reflecteren wederzijds respect en acceptatie (bijv. “wees vriendelijk en help
waar je kunt”, “luister naar elkaar en neem elkaar serieus” en “pestgedrag zoals: uitlachen,
negeren, buitensluiten, dreigen, stoken, dingen afpakken, wordt niet geaccepteerd”. Als er
zich problemen aandienen, zullen we deze altijd eerst binnen de groep oplossen door middel
van een gesprek tussen de betrokken kinderen. Als dit echter niet blijkt te werken, zullen de
stappen van het pestprotocol ingezet worden. U kunt het pestprotocol raadplegen via onze
website: https://www.nederlandseschoolghana.com/
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5. Het team

5.1 De schoolleider
De schoolleider van de school is eindverantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van NTC
Ghana. De schoolleider zet de hoofdlijnen van het onderwijs uit en is verantwoordelijk voor
de kwaliteitszorg van de school. Samen met het bestuur bewaakt en realiseert de
schoolleider de doelstellingen van de school. Ook neemt de schoolleider een centrale rol in
in de communicatie naar leerkrachten, ouders en leerlingen. Tevens fungeert de schoolleider
als tussenpersoon tussen het onderwijsteam en het bestuur.

5.2 De groepsleerkrachten
De groepsleerkrachten zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de sfeer en de
organisatie in de groepen. Zij zijn verantwoordelijk voor goed onderwijs aan uw kind(eren).
Zij dragen zorg voor de kwaliteit van de lessen en houden rekening met de verschillende
achtergronden van de kinderen. De groepsleerkrachten geven u regelmatig informatie over
de ontwikkeling van uw kind(eren). Zij staan open voor uw vragen over de vorderingen en
groepsactiviteiten van uw kind. In de groepen is het mogelijk om op verschillende niveaus
instructies te geven. De afgelopen jaren en dit jaar is de functie van schoolleider
gecombineerd met groepsleerkracht vanwege de grootte van de school.

5.3 De onderwijsassistent
De onderwijsassistent is in de groep ter ondersteuning van het onderwijzend personeel.
Deze begeleidt tijdens de lessen kleinere groepjes en helpt daar waar nodig.

5.4 Het onderwijsteam
Ons team voor schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:

Schoolleider
Steven Winters

Groep Peuters
Leerkracht: Steven Winters

Groep 1/2
Leerkracht: Steven Winters

Groep 3
Leerkracht: Steven Winters
Onderwijsassistent: Jennifer Kindt

Groep 4
Leerkracht: Steven Winters

Groep 5/6
Leerkracht: Steven Winters

Groep 7/8
Leerkracht: Steven Winters

Groep VO
Leerkracht: Steven Winters
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5.7 Vervanging bij afwezigheid
Wanneer de leerkracht door onvoorziene omstandigheden verhinderd is, zal zo veel mogelijk
voor vervanging worden gezorgd. Wanneer in het uitzonderlijke geval de lessen wegens
omstandigheden niet kunnen doorgaan, wordt u door de schoolleider per e-mail of
telefonisch op de hoogte gesteld.

5.8 Scholing
Het is belangrijk dat de leraren de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds
werken aan het vergroten van hun deskundigheid. Daarom volgen zij minimaal eens in het
jaar een bijscholingscursus die elke zomer wordt georganiseerd door de Stichting NOB en
houden ze zich op de hoogte via de cursussen die NOB via hun platform geeft.
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6. Ouders

6.1 Ouderbetrokkenheid
Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijk doel: het maximale uit de ontwikkeling van
het kind halen in de Nederlandse taal. Een goede samenwerking en een goed contact tussen
ouders en school is hiervoor cruciaal. Deze samenwerking proberen wij te bevorderen door:

Inzet thuis
Een goede samenwerking is gebaat bij een heldere rolverdeling en heldere afspraken.
Ouders en school hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Op school hebben de
leerkrachten de eerste verantwoordelijkheid voor de kinderen. Thuis vragen wij de ouders
erop toe te zien dat de kinderen regelmatig Nederlands spreken, het huiswerk maken en
Nederlandstalige boeken lezen. Op school proberen de leerkrachten zoveel mogelijk leerstof
aan te bieden in een relatief korte tijd. Huiswerk is daarom een onderdeel van het
lesprogramma. Het is om die reden zeer belangrijk dat u als ouder serieus omgaat met het
opgegeven huiswerk en de eventueel te maken opdrachten. Herhaling is heel belangrijk en
daar hebben we het thuisfront voor nodig! Alleen met uw hulp halen we het beste uit uw kind!

Een open houding
Wij proberen de school zo toegankelijk mogelijk te maken voor de ouders en verstrekken
zoveel mogelijk informatie. Andersom zijn leerkrachten ook afhankelijk van informatie van de
ouders. Als er thuis of op de dagschool iets speelt, heeft dat ook invloed op hoe het kind op
NTC Ghana functioneert. Informatie hierover van de ouders wordt bijzonder op prijs gesteld.

Gelijke doelen stellen
Daarnaast is het belangrijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen voor het te bereiken
niveau van taalbeheersing van het Nederlands. De school kan alleen succesvol zijn wanneer
de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven zich te realiseren dat
de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie.

6.2 Informatievoorziening
NTC Ghana organiseert vier ouder contactmomenten per schooljaar:
• Een introductieavond aan het begin van het schooljaar.
• Voortgangsgesprekken in november.
• Rapportgesprekken in februari en juni.
Te allen tijde kunnen ouders de schoolleider of leerkrachten aanspreken voor informatie over
onderwijsinhoudelijke zaken. U kunt ook altijd een afspraak met de leerkracht maken
wanneer u vragen heeft over het welbevinden en/of de resultaten van uw kind.

E-mail overzicht behandelde stof wekelijks
Gedurende het schooljaar worden ouders wekelijks via e-mails op de hoogte gehouden van
de behandelde lesstof, ontwikkelingen op school en eventuele wijzigingen/aanvullingen op
het jaarrooster en nieuwe informatie.

Website
Op onze website www.nederlandseschoolghana.com vindt u altijd actuele informatie over de
school.

Social Media
Ook via onze social media kanaal (Facebook) houden wij u graag op de hoogte.
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6.3 Ouderactiviteiten
Aan de ouders wordt allereerst hulp gevraagd om ervoor te zorgen dat de kinderen het
huiswerk maken, boeken lezen en thuis vaak Nederlands spreken. Deze hulp is van
onschatbare waarde! Regelmatig helpen ouders ook bij activiteiten tijdens de onze
cultuurdagen of in de klas. Indien u ons wenst te helpen of als u materialen heeft waar wij
iets mee kunnen, dan horen we dat graag! We verzoeken u hiervoor contact op te nemen
met de schoolleider. Ten slotte bestaat ook het bestuur op dit moment volledig uit ouders en
voormalige ouders. Op deze manier is de stem van de ouders goed in het beleid hoorbaar.
Mocht u interesse hebben om in de toekomst een bestuursfunctie te vervullen, dan horen we
dat graag.

6.4 Klachtenregeling
Wij verzoeken u klachten of problemen eerst voor te leggen aan degene die er direct bij
betrokken is. Wordt er geen oplossing gevonden dan kunt u zich richten tot de schoolleider.
Als ook dat geen uitkomst biedt, kan de klacht of het probleem worden voorgelegd aan de
voorzitter van het bestuur. Bij klachten of problemen kan ook de vertrouwenspersoon worden
ingeschakeld. Deze zal proberen om door bemiddeling de klacht op te lossen. Is onderling
overleg niet mogelijk of is de afhandeling niet naar tevredenheid verlopen, dan kan een
beroep worden gedaan op de ‘Klachtenregeling NTC Ghana’:

6.5 Inspraak
Ouders hebben inspraak bij tal van zaken, zoals het beleid van de school, de financiën en de
vaststelling van de hoogte van het lesgeld. Eén keer per jaar, in februari, vindt er een
Algemene Oudervergadering plaats (AOV), waarop iedere ouder zijn stem kan laten horen
en uitbrengen. Alle ouders zijn hier dus van harte voor uitgenodigd. Dit is uw kans om mee te
praten over het beleid van onze school. Uw aanwezigheid wordt door het bestuur en het
team zeer gewaardeerd. We horen heel graag uw opmerkingen, kritiek en complimenten.
Naast een stem op de AOV kunnen ouders hun mening kwijt in de ouderenquête die
minimaal eens per twee jaar wordt afgenomen. Deze enquête vormt een wezenlijk onderdeel
van het kwaliteitsbeleid van onze school.

7. Kwaliteitszorg

7.1 Kwaliteitsbeleid
NTC Ghana voert een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij zowel op het onderwijs
als op de schoolorganisatie. We proberen de kwaliteit van onze school te verbeteren door
steeds te monitoren of de kwaliteit nog goed is, het goede te behouden, te kijken wat beter
kan en die verbeteringen vast te houden en te borgen. Hierbij maken we onder andere
gebruik van het zelfevaluatie-instrument van de stichting Nederlands Onderwijs in het
Buitenland en van het leerlingvolgsysteem.

Het zelfevaluatie-instrument laat zien of de schoolorganisatie op orde is en de resultaten van
de leerlingen geven inzicht in de kwaliteit van het onderwijs. Om meer te weten over de
tevredenheid van de ouders houden we regelmatig ouderenquêtes. De Nederlandse
Onderwijsinspectie beoordeelt de school eens in de vier jaar en dit rapport is een belangrijk
ijkpunt voor onze kwaliteit.
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Het bestuur en directie onderhoudt regelmatig contacten met de Stichting NOB en het team
maakt gebruik van de expertise van het Stichting NOB. Daarnaast heeft NTC Ghana goede
contacten met de Nederlandse ambassade in Ghana.

8. Resultaten van het onderwijs

8.1 Toetsresultaten
Het NTC houdt de resultaten van de leerlingen nauwgezet bij. Toetsgegevens worden op
individueel en op groepsniveau geanalyseerd. Op groepsniveau kijken wij of er wellicht
taalproblemen zijn die voor meerdere leerlingen gelden en waarvoor dus een groepsaanpak
nodig is. Uit deze gegevens blijkt dat relatief veel NTC-leerlingen problemen hebben met
woordenschat en spelling. Deze twee zaken krijgen dan ook extra aandacht in ons onderwijs.
Behalve voor deze (bijzonder nuttige) analyse van de groepsgegevens, hebben algemene
groepsgemiddelden voor onze school niet zoveel betekenis. De niveauverschillen tussen de
leerlingen (R1, R2 en R3) zijn hiervoor te groot en de groepen te klein. In een groep van 3 of
7 kinderen haalt één heel goede of slechte leerling het groepsgemiddelde al gauw een punt
omhoog of omlaag. Wij hechten vooral veel belang aan de individuele toetsgegevens van
leerlingen. Van grote betekenis is of er voldoende vooruitgang zit in de individuele leerlijn van
kinderen. Leert het evenveel bij als verwacht kan worden van dit kind in zijn of haar situatie?
Analyse van deze toetsgegevens laat zien dat de leerlijn, dus datgene wat een kind in een
jaar bijleert, van de R1-kinderen (met 2 Nederlandstalige ouders) gemiddeld ongeveer gelijk
is aan de leerlijn van de kinderen in Nederland: als een R1-leerling regelmatig naar de les
komt en zijn huiswerk maakt, is deze zeker in staat om de leerlijn van kinderen in Nederland
te volgen. Van de R2- kinderen is de gemiddelde score iets lager, maar dat stemt overeen
met de verwachtingen. Gemiddeld doen deze kinderen er maximaal twee jaar langer over om
het eindniveau van de basisschool te bereiken, en dat is ook bij ons het geval. Dit voorkomt
natuurlijk niet dat er kinderen zijn wiens leerlijn lager is dan verwacht mag worden, en
kinderen die sneller gaan. De individuele leerlijn van de leerlingen wordt altijd met de ouders
besproken en waar nodig worden maatregelen getroffen (zie hoofdstuk 4 over
leerlingenzorg).

8.2 Conclusies voor het onderwijs
De lesmethodes Veilig Leren Lezen, Taal actief aangevuld met Nieuwsbegrip, lijken ons voor
de groepen 3 t/m 8 op veel vlakken de mogelijkheid te geven het onderwijs en de resultaten
naar een hoger niveau te tillen. Buiten de methode zullen wij ook dit jaar wederom regelmatig
gebruik maken van softwareprogramma's en het internet zodat kinderen op school en in het
bijzonder ook thuis spelling (spelenderwijs) kunnen oefenen. Op die manier wordt hun
actieve woordenschat vergroot: de kinderen zullen door meer oefening beter de
woordbeelden in het Nederlands inprenten en onthouden. Er kan geoefend worden op
diverse sites zoals www.taal-oefenen.nl.
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9 Praktische zaken

9.1 Lestijden en rooster
De NTC-lessen aangevuld met cultuurdagen en huiswerk nemen per schooljaar in totaal ruim
120 lesuren in beslag. Deze uren zijn noodzakelijk om de leerdoelen te kunnen bereiken. Het
is daarom belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is. Alle lessen van NTC Ghana vinden op
plaats in de Safari Preschool Airport Residential, 11 Volta Street Accra.

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
09.00 – 12.00
Peuters

09.00 – 12.00
Peuters

Meester Steven Meester Steven
15.30 – 18.15
Groep 7/8

15.00– 17.45
Groep 1/2

15.00 – 17.45
Groep 3

15.30 – 18.15
Groep 5/6

15.00 -17.45
Groep 4

Meester Steven Meester Steven Meester Steven Meester Steven Meester Steven
18.00 – 20.30
VO

Meester Steven
Voorbeeld lesdag
Hieronder vindt u een globale indeling van de onderwijstijd per groep. De volgorde staat niet
vast. De diverse taalonderdelen worden zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden. Bij
bijzondere activiteiten kan worden afgeweken van de indeling.

Peuterspeelzaal 90 min Ontdekkend spelen en leren
20 min. Kring activiteiten (zingen, voorlezen, gesprek)
20 min. Gerichte verwerkingsactiviteit (creatief)
20 min. Buiten spelen
20 min. Eten en drinken
20 min. Zandkasteel (educatief programma)

Groep 1/2 45 min. Ontdekkend spelen en leren
30 min. Kring (o.a. vertellen, boekjes voorlezen, zingen, spelletjes)
30 min. Taalactiviteiten (met creatieve verwerking)
30 min. Buiten spelen/ Bibliotheek
30 min. Huisje Boompje Beestje (educatief programma) + Letterfilmpjes

Groep 3 15 min. Kring/Woordenschat
20 min. Introductie verhaal/letters en woorden/woordenschat
20 min. Samen lezen/Instructie werkboek
60 min. Individueel begeleide verwerking werkboekje veilig leren lezen
20 min. Pauze/Bibliotheek
15 min. Leesdas Lettervos Boekentas (educatief programma)
15 min. Cultuuronderwijs

Groep 4 t/m 8 45 min. Taal (o.a. grammatica, schrijven, spreken, luisteren en woordenschat)
45 min. Spelling
30 min. Begrijpend lezen/Technisch lezen (+ woordenschat)
20 min. Pauze/Bibliotheek
30 min. Cultuuronderwijs incl. educatief programma

VO 10 min. Dagopening uitleg
60 min. Individueel begeleide oefening via VO-Content
20 min. Pauze/bibliotheek
60 min. Thematisch groepsdoorbroken cultuuronderwijs
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9.2 Ophalen
De leerlingen verlaten onder begeleiding van de leerkracht hun lokaal. De schoolleider of
leerkracht loopt met de kinderen naar de poort en laat de kinderen, zodra de ouder/
verzorger/ driver zich gemeld heeft, naar de auto. Zorgt u alstublieft dat u op tijd bent. Indien
uw kind door iemand anders dan de opgegeven mensen (en dus voor ons onbekend
persoon) wordt opgehaald of wanneer u verlaat bent, dan ontvangen wij graag even een
bericht (via de mail of telefoon).

9.3 Agenda
Cultuurdagen & Events
datum tijd Cultuurdag

zaterdag 10 september 2022 15.00u - 17.00u Welkom ‘terug’ borrel

zaterdag 8 oktober 2022 09.00u - 14.00u Kinderboekenweek

zaterdag 3 december 2022 14.00u - 17.00u Sinterklaasviering

zaterdag 14 januari 2023 15.00u - 17.00u Nieuwjaarsduik

dinsdag  28 februari 2023 14.00u - 18.30u Peuter- Kleuterdag

zaterdag 4 - 6 maart 2023 12.00u - 12.00u Kamp vanaf groep 3

zaterdag 29 april 2023 08.00u - 12.00u Koningspelen

zaterdag 10 juni 2023 13.00u - 18.00u Eindspel Jubileum

Vakanties
vakantie datum

Eerste schooldag 2022 22 augustus 2022

Kwame Mkrumah Memorial Day 21 oktober 2022

Tussenvakantie 17 oktober t/m 23 oktober 2022

Farmer’s Day 2 december 2022

Kerstvakantie 19 december t/m 8 januari 2023

Constitution Day 9 januari 2023

Voorjaarsvakantie 20 t/m 24 februari 2023

Paasvakantie 3 t/m 10 april 2023

Eid al Fitr 21-22 april 2023

Dag van de Arbeid 1 mei 2023

Zomervakantie 26 juni t/m 20 augustus 2023

Oudercontact momenten
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datum

Informatieavonden per groep 5 t/m 9 september 2022

Voortgangsgesprekken 7 t/m 11 november 2022

Algemene oudervergadering 7 februari 2023

Rapportgesprekken 1ste rapport 13 t/m 17 februari 2023

Rapportgesprekken 2de rapport 19 t/m 23 juni 2023

9.4 Ziek melden of Afwezigheid
Is uw kind ziek of wilt u uw kind voor een les afmelden? Mail dan de reden voor het missen
van de les naar info@nederlandseschoolghana.com of whatsapp of bel naar +233 55 601
2298. Als uw kind onverhoopt ziek wordt tijdens de les, neemt de school contact met u op
met het verzoek uw kind zo spoedig mogelijk op te halen.

9.5 Bruikleen Schoolboeken en Lesmateriaal
NTC Ghana geeft bij aanvang van elk schooljaar aan de leerling de benodigde
schoolboeken, bibliotheekboeken en/of andere leermiddelen in bruikleen voor de duur van
dat schooljaar. Wij vragen alle ouders en leerlingen om zuinig om te gaan met de materialen
en boeken. De boeken blijven eigendom van NTC Ghana en dienen aan het einde van elk
schooljaar of bij vroegtijdig verlaten van de school door de leerling worden ingeleverd bij de
leerkracht.

9.6 Verjaardag op school
Naar het NTC komen is voor veel leerlingen in de eerste plaats zo leuk omdat ze dan in
contact komen met Nederlandstalige vriendjes. Dan is het natuurlijk ook fijn om met die
vriendjes je verjaardag te kunnen vieren en iets lekkers mee te brengen. Wanneer uw kind
wil trakteren tijdens de les, dan is het fijn om de leerkracht van tevoren in te lichten, zodat er
in de lesplanning rekening gehouden kan worden met een iets langere pauze.

9.7 Schoolgeld
Voor schooljaar 2022/2023 is het bedrag voor het volgen van de lessen voor:

- groep 1 t/m 8 en VO 1400 euro per kind.
- groep peuters 1150 euro voor één dagdeel per week en voor twee dagdelen 1800

euro.

Het verschuldigde schoolgeld dient uiterlijk een maand na dagtekening van de factuur
overgeschreven te zijn. Indien de ouderbijdrage dan niet is bijgeschreven op onze rekening
zullen er aanmaningskosten (zijnde 5% van het factuurbedrag) in rekening worden gebracht.
Het bedrag dient dan vervolgens te worden voldaan binnen een maand. Indien het bedrag
dan niet is ontvangen zal er over worden gegaan tot schorsing van de leerling totdat het
bedrag wel voldaan is.

Het grootste gedeelte van deze bijdragen wordt gebruikt voor o.a. de huur van ons klaslokaal
bij Safari, salarissen en aanschaf van boeken en andere leermiddelen.
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Het bestuur hecht er waarde aan dat alle kinderen, die voor onderwijs op de Nederlandse
School in aanmerking komen, hiertoe ook in staat zijn. Daarom is het ook dit jaar weer
mogelijk voor ouders met beperkte financiële middelen om een korting op de ouderbijdrage
aan te vragen.

Voor een dergelijke aanvraag gelden de volgende voorwaarden:
1. De aanvraag dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 november van het lopende

schooljaar bij het bestuur te zijn ingediend. Aanvragen gedaan na 1 november zullen
niet meer in behandeling worden genomen;

2. De aanvraag dient schriftelijk en gemotiveerd te geschieden;
3. De aanvraag dient ieder schooljaar opnieuw te worden gedaan en beoordeeld.

Een aanvraag die aan de voorwaarden voldoet, zal in de eerstvolgende bestuursvergadering
worden besproken waarna de aanvrager zal worden bericht. Indien de aanvraag is
gehonoreerd, ontvangt de aanvrager tevens een aangepaste factuur.

9.8 Inschrijven in de loop van het schooljaar
Gedurende het schooljaar kunnen leerlingen instromen. Het geschikte startmoment zal na
overleg tussen ouders en schoolleider bepaalt worden. Het lesgeld zal naar rato berekend
worden en voor de start van de leerling met ouders gecommuniceerd worden.

9.9 Uitschrijven
Natuurlijk zien wij onze leerlingen niet graag gaan. U kunt om gegronde redenen en in
overleg met de schoolleider, besluiten dat uw kind stopt met het volgen van de lessen van
NTC Ghana. Afmeldingen dienen uiterlijk een maand voor aanvang van het nieuwe semester
schriftelijk/per e-mail aan de schoolleider te worden gemeld. Dit kan dus uiterlijk 30 juni
voorafgaand aan het nieuwe schooljaar en 15 december voorafgaand aan het tweede
semester. Na ontvangst van de schriftelijke opzegging zal, rekening houdend met vaste
kosten die zijn gemaakt een deel van het betaalde lesgeld worden teruggestort.

Bij vertrek van NTC Ghana wordt de laatste week vóór het vertrek, indien gewenst, een
eindgesprek met de ouders gehouden door de leerkracht en/of schoolleider.

Indien er behoefte bestaat aan een uitgebreid onderwijskundig rapport dan dienen de ouders
dit een maand van te voren te melden bij de leerkracht. Na vertrek kunnen scholen altijd
contact opnemen met de schoolleider voor informatie over de leerlingen. De leerkracht/
schoolleider zal voor alle leerlingen vanaf groep 2 standaard een normaal onderwijskundig
rapport maken met daarin cito-uitslagen, rapporten en een overzicht van de genoten lesstof.
Dit wordt meegegeven aan de ouders of wanneer gewenst per mail opgestuurd naar de
nieuwe school. Voor kinderen van de peuters en groep 1 geldt dat een onderwijskundig
rapport gemaakt wordt indien de ouders of de school hierom verzoeken.

9.10 Schoolverzekering
De school is tegen wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekerd via de Stichting NOB. Voor
schoolreisjes en kamp zijn de leerlingen verzekerd via de medische en/of reisverzekering
van de ouders. Indien er geen verzekering is afgesloten dan dienen de ouders een
reisverzekering voor het kind op die dagen af te sluiten en het bewijs voor te leggen aan de
directeur. De school accepteert geen aansprakelijkheid voor ontstane schade.
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Leerlingen tot 4 jaar vallen niet onder de WA verzekering. De ouders van de peuterspeelzaal
dienen een formulier te ondertekenen waarin verklaard wordt dat de school niet aansprakelijk
gesteld kan worden.

Alle leerlingen en leerkrachten die tijdens schooluren en tijdens schoolreisjes aanwezig zijn,
vallen ook onder de regeling van de West African Rescue Association (WARA). De WARA
biedt medische hulp in geval van ongeval of ziekte. De WARA treedt op ook als intermediair
indien men naar het ziekenhuis moet gaan.

Indien ouders geen gebruik willen laten maken van de WARA diensten via school dan dienen
zij een contactpersoon voor geval van nood bekend te maken en zullen zij zelf
verantwoordelijk zijn voor het begeleiden in geval van ziekte of een ongeval.

9.11 Sponsoring
Ondanks de terugkeer van de subsidie vanuit Nederland blijft NTC Ghana op zoek naar
bijkomende inkomstenbronnen, om ervoor te zorgen dat het NTC betaalbaar blijft voor alle
families. NTC Ghana is de enige naschoolse school die Nederlandse taal- en
cultuuronderwijs verzorgt in Ghana. Onze school is tevens een belangrijke plaats waar
kinderen met een (deels) Nederlandse of Vlaamse achtergrond elkaar treffen. Het NTC is om
die reden voortdurend op zoek naar sponsors en donateurs die bereid zijn onze school te
ondersteunen bij extra activiteiten zoals het kamp, cultuurdagen, schoolreisjes, etc. Mocht u
of uw bedrijf interesse hebben een bijdrage te leveren aan de instandhouding van het
onderwijs in de Nederlandse taal in Ghana, of mocht u contacten hebben die voor ons nuttig
kunnen zijn, dan horen wij dat graag. U kunt hiervoor contact opnemen met onze
schoolleider via info@nederlandseschoolghana.com. Uiteraard mag u ook wat van ons terug
verwachten. We gaan graag met u in gesprek over de verschillende mogelijkheden. Te
denken valt aan:
• Publiciteit via onze website en Facebookpagina;
• Een banner bij evenementen en cultuurdagen;
• Etc.
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10. Contactgegevens
Locatie : Safari International Preschool

11 Volta Street
Airport Residential, Accra
Tel: +233 55 601 2298

Website: www.nederlandseschoolghana.com
E-mail: info@nederlandseschoolghana.com

Schoolleider/ leerkracht: Steven Winters
Tel: +233 55 601 2298
E-mail: info@nederlandseschoolghana.com

Assistenten: Groep 3: Jennifer Kindt
Groep 5/6: Alexandra Menick

Schoolbestuur:

● Voorzitter: Inez Berkhout
E-mail: ntcghana_bestuur@outlook.com

● Secretaris: Sander Zwart
E-mail: ntcghana_bestuur@outlook.com

● Penningmeester: Madeleen Husselman
E-mail: ntcghana_bestuur@outlook.com

● Bestuurslid: Barbara van Rijn
E-mail: ntcghana_bestuur@outlook.com

● Bestuurslid: Dirk de Bruin
E-mail: ntcghana_bestuur@outlook.com

Overig

Vertrouwenspersoon
Manon Dohmen
Telefoon: +233 24 422 1666
m.dohmen@knowledgeandskills.org

Onderwijsinspectie
Afdeling Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
e-mail Team Buitenland: buitenland@owinsp.nl
website: www.onderwijsinspectie.nl
Telefoon vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767

Vertrouwensinspecteur (voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik;
lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering)
Rijksinspectiekantoor Utrecht
T: 0031 30 670 6001
W: www.onderwijsinspectie.nl Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’
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Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
T: + 31 70 386 66 46
W: www.stichtingnob.nl
E: info@stichtingnob.nl

Landelijke Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen (Landelijke
Klachtencommissie van de VBS) (voor klachten van ouders en scholen die de schoolinterne
klachtenprocedure al doorlopen zijn)
Postbus 95572
2509 CN Den Haag
Tel: + 31 70 331 52 26
Email: LKC@vbs.nl
W: www.vbs.nl
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