
Schoolgids 2017 – 2018 
 
 

 
 

                       NTC De Taaltuin 
 

Nederlandse Taal- en Cultuurschool 
voor peuter-, basis- en voortgezet onderwijs 

 

 

Yogyakarta Indonesië 
 
 
 

 



2 

 

Inhoud 
 

Woord vooraf ........................................................................................................................................ 4 

Hoofdstuk 1 - De school: wie, wat, waar ............................................................................................... 5 

1.1       Contactgegevens .................................................................................................................. 5 

1.2  Schoolorganigram ................................................................................................................ 5 

1.4        Samenstelling van het bestuur ............................................................................................. 6 

Hoofdstuk 2 - Waar De Taaltuin voor staat ........................................................................................... 7 

2.1        Missie .................................................................................................................................... 7 

2.2        Visie ...................................................................................................................................... 7 

2.3        Achtergrond en uitgangspunten .......................................................................................... 7 

2.4        Aannamebeleid .................................................................................................................... 8 

2.5        De opvang van nieuwe leerlingen ........................................................................................ 8 

2.6        Absentiebeleid ...................................................................................................................... 9 

Hoofdstuk 3 - Onderwijs ...................................................................................................................... 10 

3.1         NTC-onderwijs .................................................................................................................... 10 

3.2        Organisatie van het onderwijs............................................................................................ 11 

3.3       Groepsgrootte/groepsindeling .......................................................................................... 13 

3.4        Onderwijsaanbod en methoden ........................................................................................ 14 

Hoofdstuk 4 - Volgen van de ontwikkeling van leerlingen .................................................................. 18 

4.1        Leerlingvolgsysteem ........................................................................................................... 18 

4.2        Toetskalender 2017 – 2018 ................................................................................................ 19 

4.3        Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften ................................................................. 19 

4.4        Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school ............... 20 

 

 

 



3 

 

Hoofdstuk 5 - De leerkrachten ............................................................................................................ 21 

5.1        Het onderwijsteam stelt zich voor ...................................................................................... 21 

5.2       Wijze van vervanging bij afwezigheid ................................................................................. 21 

5.3       Personeelsbeleid ................................................................................................................ 21 

5.4        Scholing van de leerkrachten ............................................................................................. 22 

Hoofdstuk 6 - De ouders ...................................................................................................................... 23 

6.1       Belang van betrokkenheid van ouders .............................................................................. 23 

6.2  Thuis.................................................................................................................................... 23 

6.3       Ouderactiviteiten ............................................................................................................... 23 

6.4       Informatie voor ouders over het onderwijs en de school ................................................. 24 

6.5       Klachtenregeling ................................................................................................................. 24 

Hoofdstuk 7 - Kwaliteitszorg ................................................................................................................ 25 

7.1       Kwaliteitszorgbeleid ........................................................................................................... 25 

7.2        Verbeterplan 2017-2018 .................................................................................................... 26 

Hoofdstuk 8 - De resultaten van het onderwijs ................................................................................... 28 

8.1        Uitstroom en aansluiting .................................................................................................... 28 

8.2        Toetsresultaten en context ................................................................................................ 28 

Hoofdstuk 9 - Praktische zaken ........................................................................................................... 31 

9.1        Schooltijden ........................................................................................................................ 31 

9.2       Veiligheid ............................................................................................................................ 32 

9.3        Vakantierooster .................................................................................................................. 33 

9.4         Ouderbijdrage ..................................................................................................................... 34 

9.5        Sponsoring ......................................................................................................................... 35 

Hoofdstuk 10 - Namen en adressen .................................................................................................... 36 

10.1      De school ............................................................................................................................ 36 

10.2     Externe contacten ............................................................................................................... 36 

 



4 

 

Woord vooraf 
 

 
 

Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 

De schoolgids van de Taaltuin is bedoeld om je als ouder zo volledig mogelijk te informeren over onze 
school en je te laten zien wat De Taaltuin voor jouw kind kan betekenen. 

 
Wij hopen dat deze schoolgids een rol kan vervullen in de dialoog tussen school en ouders. Het 
bestuur is druk doende met de toekomst van de school en helaas blijkt dat een steeds lastiger 
wordende taak. Om de school met alle bijkomende activiteiten, en met het behoud van de huidige 
kwaliteit, te kunnen voorzetten, zijn we gelukkig gesteund door een enthousiast team van leraren en 
ouders. Maar met een terugloop van leerlingen en het wegvallen van de subsidie kunnen we alle 
hulp goed gebruiken. Daarom hopen we dat wij met ons allen, bestuur, leerkrachten, alle ouders en 
leerlingen, op een gemotiveerde en verantwoordelijke wijze de kwaliteit en het voortbestaan van 
onze school kunnen verzekeren! 

 

 
 

Deze schoolgids geeft je een beeld over: 
- de manier waarop onze school vormgeeft aan het taalonderwijs; 
- hoe onze school de zorg voor leerlingen in de praktijk uitvoert; 
- wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. 

 

 
 

Wij wensen jullie allen een prettig en leerzaam schooljaar toe. 
 
 
 
 

Namens het bestuur, 
Gijs van Seggelen (voorzitter) 
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Hoofdstuk 1 - De school: wie, wat, waar 
 

 
 
 
 
1.1     Contactgegevens 

 
NTC De Taaltuin 
Kp. Minggiran MJ II / 1106 B,  
RT. 053 RW. 015,  
Kelurahan Suryodiningratan,  
Kecamatan Mantrijeron  
Yogyakarta 55141 
Indonesië 

 
Telefoonnummer: 08994600836 
E-mail: taaltuin@yahoo.com 
Website: detaaltuin.wordpress.com 

 
 
 
 
    Het schoolgebouw van De Taaltuin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

1.2  Schoolorganigram 
 

 

Schoolbestuur 
------------------------ 

Werkgever & bevoegd 
gezag 

 

 
 

 
Directeur/coördinator 

& Leerkracht 
----------------------- 

Werknemers 

Vertrouwenspersoon

 

 
 
 

1.3     Wie is wie 

 
Ons team bestaat uit de volgende personen: 

 
  Bestuur   

Voorzitter Gijs van Seggelen 
 

Penningmeesters 
Myriam Dumontil 
Egbert Wits 

mailto:taaltuin@yahoo.com
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Onderwijsteam basisonderwijs 
Peuters Evie Camps en 

Sabine Spijker 

Kleuters Evie Camps 

Groep 3 Evie Camps 

Groep 4 Sabine Spijker 

Groep 6 Sabine Spijker 

Groep 7 Evie Camps 

  Onderwijsteam voortgezet onderwijs   

VO1 Evie Camps 

  Directeur/coördinator   Sabine Spijker 
 
 

 
 
1.4        Samenstelling van het bestuur 

 
De Taaltuin is ondergebracht in een stichting, te weten ‘Stichting De Taaltuin Yogyakarta’. Het 
bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de algemene, dagelijkse gang van zaken en is 
tevens een aanspreekpunt voor zowel ouders als instanties. 
Het bestuur bestaat momenteel uit drie enthousiaste ouders van leerlingen. 
Het bestuur benoemt zijn eigen leden. Elk jaar brengt het bestuur verslag uit over de afgelopen 
periode, tijdens de algemene oudervergadering aan de start van het schooljaar. 
De leerkrachten werken op organisatorisch en onderwijsinhoudelijk gebied nauw samen met het 
bestuur dat zich verantwoordt naar de ouders toe. 

 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creatief in de bovenbouw
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Hoofdstuk 2 - Waar De Taaltuin voor staat 
 

 
 
2.1        Missie 

 
Het geven van Nederlands taal-en cultuuronderwijs aan kinderen van twee tot achttien jaar met een 
Nederlandstalige achtergrond in de omgeving van Yogyakarta. 

 

 
 
2.2        Visie 

 
Ter voorbereiding op een soepele instroom in het Nederlands/Belgisch onderwijs - in een prettige en 
veilige omgeving - kwalitatief goed primair, voortgezet en peuteronderwijs geven dat gericht is op de 
Nederlandse taal en cultuur, hetgeen in stand gehouden wordt door voldoende financiële middelen 
en met professionele leerkrachten. 

 

 
 
2.3     Achtergrond en uitgangspunten 

 
De Taaltuin is in 1997 begonnen in de huiskamer van de leerkracht/oprichtster nadat een groepje 
ouders, woonachtig in Yogyakarta, haar had gevraagd Nederlandse les te geven aan hun kinderen. De 
naam voor de school ontstond toen de leerlingen zich op een dag meer vermaakten in de tuin met 
het vangen van een kikker, dan dat ze bezig waren met hun zelfgekozen taalactiviteiten. Op dat 
moment realiseerde de juf zich dat de taal- en cultuurlessen net zo aantrekkelijk moeten zijn als de 
aangrenzende tuin bij de school, omdat anders het onderwijs niet zou aansluiten bij de behoeften 
van de leerlingen. Dit is sindsdien altijd het uitgangspunt van ons onderwijs gebleven. 

 
In 2001 werd De Taaltuin ondergebracht in een stichting en kreeg het aansluiting bij de stichting NOB 
en daarmee subsidie van de Nederlandse overheid. Dit vormde het begin van de professionalisering 
van de school. De Taaltuin kreeg een eigen gebouw, een extra leerkracht, een bestuur en steeds 
meer leerlingen. 
Inmiddels heeft onze school al jarenlang een redelijk stabiel aantal leerlingen. We bieden zowel 
primair onderwijs als voortgezet onderwijs aan in kleine groepen, die zoveel mogelijk zijn 
samengesteld op basis van leeftijd en taalrichting. De lessen vinden plaats na afloop van de lessen op 
de dagschool. Voor ongeveer 65% van de leerlingen gaat het daarbij om Indonesisch onderwijs; en 
voor 35% om internationaal onderwijs. Tevens is er een peutergroep, zodat ook de allerjongsten de 
Nederlandse taal en cultuur krijgen aangeboden. Dit jaar is de peutergroep gestart met drie 
ochtenden per week; vanaf januari hopen we dat weer uit te breiden tot vijf ochtenden per week. 
Het overgrote deel van onze leerlingen komt uit gemengde, tweetalige gezinnen en door de ouders is 
veelal gekozen voor het Nederlands als tweede moedertaal. Bij een aantal kinderen is er echter 
sprake van het Nederlands als derde, ofwel ‘vreemde’ taal. Nederland of België wordt gezien als het 
land waarmee speciale emotionele en culturele banden worden onderhouden. Onze school heeft 
daarom een belangrijke taak als centrum van de Nederlandse/Vlaamse taal en cultuur. 

 
Een goed pedagogisch en didactisch klimaat is van groot belang om een volwaardig mens te worden. 
Wij streven daarom naar een vriendelijke en veilige omgeving met orde en regelmaat. Daarbij zien 
we het als onze taak om de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de totale 
opvoeding van het kind. 
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2.4        Aannamebeleid 

 
Het onderwijs is bedoeld voor kinderen met een Nederlandse of Vlaamse achtergrond. In de praktijk 
betekent dat echter niet dat we alle kinderen aan kunnen nemen. 
Bij de aanmelding van een nieuwe leerling zal, aan de hand van kennismakingsgesprekken met de 
ouders en de leerling, de taalrichting van het kind worden bepaald. 
Richting 1 en 2-leerlingen zullen vrijwel altijd aangenomen kunnen worden, aangezien zij de taal 
voldoende spreken. De doelen van de ouders en de school ten aanzien van de Nederlandse taal zijn 
voor deze kinderen, naar alle waarschijnlijkheid, voldoende op elkaar afgestemd. 
Richting 3-leerlingen worden getest op hun niveau van de Nederlandse taal. Er zal sprake moeten zijn 
van een zekere taalbeheersing, voordat zij kunnen worden aangenomen. Bij zowel de ouders als bij 
de leerling is een sterke motivatie voor het spreken van de Nederlandse taal noodzakelijk. Tevens zal 
het kind, qua leeftijd en niveau, moeten passen in een van de bestaande groepen. Daarnaast wordt 
van de ouders verwacht, dat zij het onderwijs ondersteunen door in de thuissituatie voldoende 
Nederlands aan te bieden en te helpen met thuisopdrachten, zoals huiswerk, en het voorbereiden 
van presentaties. Dit geldt overigens eveneens voor ouders van richting 1 en 2-leerlingen. 

 
Mocht er op basis van de test en gesprekken twijfel bestaan over de vraag of een leerling het niveau 
van het onderwijs aan kan, dan wordt tijdens een proefperiode verder bekeken of de leerling 
definitief kan worden aangenomen. 

 
Tijdens het kennismakingsgesprek worden de ouders verzocht de school te informeren over 
eventuele speciale zorg op leer- of sociaal-emotioneel gebied van de leerling. Uitgangspunt van onze 
school is, dat we open staan voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Daarbij is het echter wel 
van belang dat we ook de zorg ook kunnen bieden die het kind nodig heeft. Als NTC-school hebben 
we niet de tijd en de middelen die een (Nederlandse) dagschool ter beschikking staan. Er zal daarom 
bekeken moeten worden of de ondersteuning, die wij kunnen geven, toereikend is. 

 
Nieuwe leerlingen kunnen in principe gedurende het hele jaar instromen, al heeft het de voorkeur 
dat leerlingen aan het begin van het schooljaar starten. 

 

 
 
2.5        De opvang van nieuwe leerlingen 

 
Nieuwe leerlingen en hun ouders worden, na afspraak, ontvangen door de leerkracht en/of de 
coördinator. Na een kennismakingsgesprek is er gelegenheid om op school rond te kijken. 
Tijdens een intakegesprek wordt vastgesteld of de doelen van de ouders en de school op elkaar 
afgestemd zijn; de formele inschrijving gaat middels een inschrijfformulier, dat ouders ontvangen na 
het intakegesprek. Ouders die in het bezit zijn van een leerlingdossier van de vorige school, dienen 
dit aan de schoolleiding te overhandigen. Bij het ontbreken van deze informatie verzamelt de 
leerkracht gegevens op basis van observaties en toetsen. Pas daarna wordt vastgesteld in welke 
taalgroep het kind geplaatst zal worden. 

 
Instroom kleuters 
Op de dag dat een kind vier jaar wordt, mag het, in principe, van de Taalspeelgroep naar de 
kleutergroep. Het exacte tijdstip van overgang wordt door de leerkracht vastgesteld aan de hand van 
observaties. In de periode daar aan voorafgaand mag het kind met de kleuters ‘meedraaien’ om vast 
te wennen. In de praktijk gaan de meeste vierjarigen over naar de kleutergroep met ingang van het 
nieuwe  schooljaar. 
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2.6     Absentiebeleid 

 
De lessen beginnen precies op de aangegeven tijden. Vanaf 15 minuten voor aanvang zijn de 
leerlingen vanaf groep 3 welkom. Bij de peuters en kleuters gaat de schooldeur, vlak voordat de les 
begint, open. Zo is er altijd toezicht en blijft de veiligheid gewaarborgd. 
Na de les is er voor ouders ruimte voor een korte vraag of voor het maken van een afspraak. De 
ouders worden verzocht de leerlingen op tijd te brengen en weer op te halen. Als een leerling vaak te 
laat komt, zal contact opgenomen worden met de ouders. 
Het is van groot belang voor de voortgang van het onderwijs en het behalen van de gestelde doelen, 
om verzuim van leerlingen zoveel mogelijk te beperken. Wij willen u dan ook dringend verzoeken om 
het verzuim van uw kind zo beperkt mogelijk te houden. 

 
In het geval een kind niet aanwezig kan zijn, dienen de ouders ons hier ruim van tevoren per 
e-mail (taaltuin@yahoo.com) of telefonisch (via het directe nummer van de desbetreffende 
leerkracht) op de hoogte te stellen. 
Als er belangrijke leerstof gemist wordt, kan de leerkracht besluiten om huiswerk mee te geven. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:taaltuin@yahoo.com
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Hoofdstuk 3 - Onderwijs 
 

 
 
3.1      NTC-onderwijs 

 

NTC (Nederlands Taal- en Cultuur) -onderwijs is bedoeld om de Nederlandse taal bij te houden en 
instroom in het Nederlandse onderwijs, bij een eventuele terugkeer, te vergemakkelijken. De lessen 
voor het primair en voortgezet onderwijs op De Taaltuin worden in de (na)middag gegeven en zijn 
een aanvulling op het Indonesische, dan wel internationale onderwijs. De taal- en cultuurlessen 
worden gegeven in ons eigen schoolgebouw in het zuiden van Yogyakarta. 
De leerlingen in het primair en het voortgezet onderwijs hebben wekelijks vier uur les. De peuters 
hebben drie keer per week 2,5 uur les. In verband met logistieke redenen hebben zij dinsdag in de 
ochtend les en op woensdag en donderdag in de middag.  

 
Naast taal maakt ook cultuur onderdeel uit van de lessen. Het cultuuronderwijs omvat allerlei 
aspecten van het Nederlander (of Vlaming) zijn. Er wordt aandacht besteed aan geschiedenis en 
topografie, maar ook jeugdcultuur en gebruiken en gewoonten. Daarnaast worden er elk jaar 
meerdere cultuurdagen georganiseerd; vaste onderdelen hiervan zijn Sinterklaas en Koningsdag. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De bibliotheek 
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3.2        Organisatie van het onderwijs 

 
Voorzieningen op de leslocatie 
Het schoolgebouw bestaat uit twee groepslokalen, een kantoortje, een bibliotheek, een keuken, 
een tuin met ruime speelruimte en overkapping aan de voorkant van de school. Op de school zijn 
vier computers aanwezig waar de leerlingen gebruik van kunnen maken. Onder de overkapping of 
in de bibliotheek van de school kunnen de ouders/verzorgers desgewenst wachten tijdens de les. 
De groepslokalen zijn zo ingericht dat alle groepen er op eigen wijze gebruik van kunnen maken. 

 

 
 

Taalrichtingen Primair Onderwijs 
 

NTC-onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van het 
taalniveau van de leerlingen (en daarmee de doelstellingen van het onderwijs) wordt in het primair 
Nederlands onderwijs in het buitenland onderscheid gemaakt in ‘richtingen’; we spreken van Richting 
1, Richting 2 en Richting 3. Dit onderscheid is, als richtlijn voor de scholen, door stichting NOB, 
ontwikkeld. 
Het niveau van de leerling bepaalt de richting van de leerling. Dit niveau wordt in eerste instantie 
bepaald door de kwantiteit en kwaliteit van het taalaanbod buiten de school en de (mogelijkheden 
van) taalproductie voor het kind in de relatie met de ouder/opvoeder/leerkracht. 

 
Bij de groepsindeling maken wij onderscheid in leeftijd, taalsituatie, taalrichting en het taalniveau. 
De taalsituatie heeft betrekking op de thuissituatie en de achtergrond van de leerling. De taalsituatie 
is van invloed op het taalniveau en daarmee de taalrichting van de leerling. 
De taalrichting geeft het doel aan waarnaartoe wordt gewerkt. We onderscheiden de volgende 3 
taalrichtingen bij leerlingen die primair NTC-onderwijs volgen: 

 
NTC-richting 1 (PO): is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland. 
Richting 1-leerlingen volgen de tussen- en kerndoelen op hetzelfde niveau als leerlingen van dezelfde 
leeftijd in Nederland. 
Over het algemeen spreken deze leerlingen thuis overwegend Nederlands (in ieder geval met de 
Nederlandstalige ouder) en daarnaast misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom 
variëren en het schriftelijke taalgebruik zal beïnvloed worden door het onderwijs in de taal op de 
dagschool. 

 
NTC-richting 2 (PO): is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met 
het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Het onderwijs is dus niet primair gericht op 
directe aansluiting op het Nederlandse onderwijs, maar richt zich op die lesstof die nodig is voor een 
goede basis in het Nederlands waardoor een eventuele overstap eenvoudiger zal verlopen. De 
leerlingen volgen de tussen- en kerndoelen met een achterstand van maximaal 2 jaar op 
leeftijdgenoten in Nederland. Deze kinderen spreken thuis meestal Nederlands naast een andere taal. 

 
NTC-richting 3 (PO): is gericht op het aanleren van Nederlands als vreemde taal, met het oog op een 
eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling 
voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands 
spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van 
de woordenschat en spreekvaardigheid. De achterstand op leeftijdgenoten in Nederland is meer dan 
2 jaar. 
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Onze school heeft momenteel leerlingen in de eerste twee taalrichtingen (R1 en R2). Het onderwijs is 
zo ingericht dat Richting 1, 2 en 3 samen zijn ondergebracht in leeftijds- en niveaugroepen. Het kan 
zijn dat een leerling op De Taaltuin een of twee leerjaren lager is ingedeeld dan op de dagschool het 
geval is. In dat geval benoemen we deze leerlingen als R2-leerlingen. Zij worden ook getoetst op het 
niveau waarop zij les krijgen en zij maken niet de toetsen die enkel op hun leeftijd zijn gebaseerd. Zo 
kunnen zij resultaten behalen die bij hun niveau passen. 
Leerlingen die meer dan drie jaar achterstand hebben, noemen wij R3-leerlingen. Ook zij worden 
beoordeeld op hun niveau en niet met gebruik van toetsen passend bij hun leeftijd. Het hele 
onderwijs voor hen is ingedeeld op hun specifieke niveau. Zo zijn de resultaten representatief. 

 

 
 

Doelen voortgezet onderwijs 
 

In het voortgezet onderwijs wordt niet zozeer onderscheid gemaakt in taalrichtingen als wel in 
doelen. Er zijn drie verschillende doelen te onderscheiden: 

 
Doel 1 (VO): Aansluiten bij voortgezet onderwijs in Nederland; gericht op terugkeer in het 
Nederlands onderwijs. Toewerken naar kerndoelen van de onderbouw (jaar 1, 2 en 3) en 
exameneisen vmbo, havo of vwo van de Nederlandse taal en cultuur. Het programma kan afgesloten 
worden met een Staatsexamen Nederlands vmbo, havo of vwo. 

 
Doel 2 (VO): Behalen van een internationaal diploma, zoals IB (Language A of B), IGCSE of AICE. 
Gericht op doorstroom naar internationaal vervolgonderwijs of hbo of universitair onderwijs in 
Nederland. 

 
Doel 3 (VO): Bijhouden van het Nederlands: bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van 

mondelinge taalvaardigheid. Kerndoelen worden op afstand gevolgd. Daarbij geven de profielen 

‘Educatief Startbekwaam’ (STRT)en ‘Educatief Professioneel’ van het ‘Certificaat Nederlands als 

Vreemde Taal’ (CNaVT) toelating tot meerdere universiteiten en hogescholen in Nederland en België. 

Ook het Staatsexamen NT2 wordt door Nederlandse onderwijsinstellingen algemeen erkend. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Voortgezet Onderwijs 
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Op De Taaltuin is ervoor gekozen om het voortgezet onderwijs in te richten op Doel 3, aangezien dat 

het beste lijkt aan te sluiten op het niveau en de samenstelling van onze leerlingen. Wij werken toe 

naar het STRT-examen. Voor dit examen is het van belang dat de leerling vaardig is in spreken, 

luisteren, schrijven en begrijpend lezen. Daarom ligt bij ons niet alleen de nadruk op mondelinge 

taalvaardigheid, maar ook op de hiervoor genoemde onderdelen. 

 

Leerlingen die uit het richting 3-onderwijs doorstromen, werken toe naar het PMT- (Profiel 

Maatschappelijke Taalvaardigheid) examen. 

Voor leerlingen die internationaal onderwijs volgen, kan gekeken worden of er een mogelijkheid is 

om een examen van doel 2 te maken. 
 

 
 
3.3     Groepsgrootte/groepsindeling 

 

Schoolgrootte 

 
Bij de start van dit schooljaar zijn er eenentwintig leerlingen aangemeld in de leeftijd van 2 t/m 13 
jaar. In het basisonderwijs zijn momenteel vijf groepen, namelijk de kleuters (groep 1 en 2), groep 3, 
4, 6 en 7. In het voortgezet onderwijs hebben we een brugklas. De Taalspeelgroep is in 
augustus gestart met twee peuters in de leeftijd van 2-4 jaar. 

 

 
 

Groepsindeling 

 
Om zo goed mogelijk onderwijs op maat te kunnen geven, zijn de leerlingen op De Taaltuin ingedeeld 
in kleine groepen, die op basis van taalniveau en leeftijd zijn samengesteld. Aangezien de meeste 
groepen klein zijn, wordt er aan verschillende groepen gelijktijdig lesgegeven in zogenaamde 
combinatieklassen. Voor dit jaar is de groepsindeling als volgt: 

 
Taalspeelgroep (peuters) 
Emma en Anne 

 
Onderbouw R1 en R2 (groep 1/2/3) 
Xylon, Ilyas, Aswini, Isis, Milana 
Spyker, Manon (groep 3) 

 
Middenbouw R1, R2 (Groep 4 en 6)  
Aurora, Dayton, Samoedra (groep 4) 
Ronggo, Alicia, Vya, Kimi (groep 6)  

 
Bovenbouw R1, R2 (groep 7)  
Ife, Demian, Lieve 

 
Voortgezet onderwijs (doel 3)  
Yolanda, Cylia (VO1)
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Lesrooster 2017 – 2018 

 

 

 
3.4        Onderwijsaanbod en methoden 

 
Taalspeelgroep 
De taalspeelgroep is voor peuters van twee tot vier jaar. Tijdens de lessen wordt mondelinge 
taalvaardigheid en begrip van het Nederlands gestimuleerd. In de kring worden 
prentenboeken voorgelezen en worden Nederlandse peuter- en kleuterliedjes gezongen. De 
opbouw van de lessencycli is thematisch. Aan de hand van wisselende thema’s worden 
nieuwe woorden en begrippen aangeboden en ingeoefend. In deze groep leren de kinderen 
spelenderwijs, ze leren samenspelen en ze wennen aan de dagstructuur. 

 

 
 

 
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag 

9.00 – 11.30  Peuters   

14.00 – 16.30   Peuters  Peuters  

14.30 – 16.30   Kleuters Kleuters 

15.30 – 17.30 Groep 3/ 4 /6 /7 Groep 3/ 4 /6 /7   

16.30 – 18.30  VO1    

17.00 – 19.00 VO1    
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Onderbouw groep 1, 2  - R1 & R2 
In deze onderbouw groep ligt het accent op mondeling taalgebruik en woordenschatuitbreiding, 
het aanleren van begrippen, beginnende geletterdheid en begrijpend luisteren. Het doel is om op 
speelse wijze de leerlingen vaardig te laten worden in de Nederlandse taal. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van ontwikkelingsmateriaal en we bieden creatieve activiteiten aan zoals knutselen, 
muziek en dans. De activiteiten en materialen dragen bij aan de ontwikkeling van de grove en fijne 
motoriek. De kinderen in groep 2 starten na de najaarsvakantie met leren lezen aan de hand van 
spelletjes en de methode ‘Veilig Leren Lezen’. 

De kleutergroep is heterogeen, waardoor er veel interactie is tussen de jongere en oudere kinderen 
in de groep. 
Voor de kleuters en de peuters is er ruimschoots gelegenheid om hun taalvaardigheid uit te breiden 
door het werken in de hoeken, zoals de luisterhoek, de themahoek en de constructiehoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuters              Groep 1 en 2 
 

 
 

Groep 3 t/m 7 – R1, R2 en R3 
Groep 3 gebruikt een methode voor aanvankelijk lezen. Hetgeen betekent dat leerlingen een start 
maken in het proces van leren lezen. In het eerste half jaar leren de leerlingen alle letters en klanken 
uit de Nederlandse taal en daarna ligt de focus op het verhogen van het leestempo.  
 
Vanaf groep 4 wordt Op De Taaltuin gebruik gemaakt van de methode ‘Taal Actief’. Deze methode is 
ontwikkeld voor de groepen 4 t/m 8. In deze, ook op scholen in Nederland veel gebruikte, methode 
wordt aandacht besteed aan verschillende aspecten van taalonderwijs, zoals taal(beschouwing), 
spelling en woordenschat. Deze aspecten zijn thematisch verbonden. 
De leerkracht begeleidt de leerlingen stapsgewijs in het leren plannen, uitvoeren en evalueren van 
het leerproces. 

 
In groep 4, wanneer gestart wordt met de methode, is er nog veel begeleiding van de leerkracht 
nodig. Vanaf groep 5 worden de leerlingen steeds meer gestimuleerd om zelf oplossingen te vinden 
en met elkaar samen te werken. In de bovenbouw is de begeleidende taak van de leerkracht veelal 
gericht op het bevorderen van zelfstandigheid van de leerlingen.  
De leerkracht begeleidt de leerlingen stapsgewijs in het leren plannen, uitvoeren en evalueren van 
het eigen leerproces. Binnen de lessen wordt er veel tijd vrijgemaakt voor instructie, waarna de 
leerlingen de aangeboden stof zelfstandig, in tweetallen of in groepsverband inoefenen. 
Begrijpend lezen oefenen de leerlingen van groep 4 tot en met het voortgezet onderwijs vooral door 
middel van actuele artikelen van de methode ‘Nieuwsbegrip’. 
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Naast het gebruik van de methoden, worden de leerlingen gestimuleerd presentaties, zoals 
spreekbeurten en boekbesprekingen, te geven. In groep 5 wordt daarmee gestart. Een andere vorm 
van presentatie is de ‘nieuwskring’. Daarin vertelt een leerling over een nieuwsartikel en stelt de 
inhoud daarvan ter discussie in de klas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
Groep 3 - 7 

 

Voortgezet onderwijs klas 1 
In het voortgezet onderwijs wordt de methode ‘Op niveau’ gebruikt. Het niveau van deze methode is 
vmbo-t/havo. Vanaf de tweede klas verschuift het niveau meer naar havo. In deze methode worden 
per blok elf onderdelen aangeboden die in elk blok terugkomen, zoals begrijpend lezen, 
woordenschatverrijking, grammatica en lees- en schrijfvaardigheid. In de methode wordt ook veel 
aandacht besteed aan communicatief en mondeling taalonderwijs. 
In het voortgezet onderwijs wordt veel gebruik gemaakt van de computer. Om stelopdrachten te 
maken, als informatiebron, maar ook om taaloefeningen te doen. Evenals in het primair 
onderwijsmoeten de leerlingen spreekbeurten en boekbesprekingen houden en tevens maken ze 
jaarlijks een aantal lees- en kijkverslagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

           Voortgezet Onderwijs   
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Wijze van instructie 
 

Instructie vormt een zeer belangrijk onderdeel van de lessen. Over het algemeen wordt de instructie 
in eerste instantie klassikaal gegeven. Daarna gaan de leerlingen aan het werk, zelfstandig of 
samenwerkend. Bij het verwerken geeft de leerkracht, indien nodig, individuele instructie. 
Bij de opbouw van onze lessen geven maken we gebruik van het directe instructiemodel: 

-     inleiding 
-     instructie 
-     oefening 
-     (zelfstandige) verwerking 
-     evaluatie 

 

 
 

Nederlandse/Vlaamse Cultuur 
Elk kwartaal wordt er een zogenaamde cultuurdag georganiseerd waaraan alle leerlingen van De 
Taaltuin deelnemen. Op deze cultuurdag staat een thema uit de Nederlandse/Vlaamse cultuur 
centraal. Deze cultuurdagen vinden meestal plaats op een zaterdag. In de jaarplanning staan de data 
vermeld. We verwachten dat we deze dagen in samenwerking met ouders kunnen organiseren. 
Dit jaar zullen in ieder geval Koningsdag en Sinterklaas gevierd worden. Bij deze twee cultuurdagen 
zijn de peuters ook aanwezig. Bij de andere twee dagen worden activiteiten georganiseerd voor de 
leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. 

 
Cultuur komt ook tijdens de reguliere lessen aan bod, onder meer door het gebruik van een speciaal 
door het NOB ontworpen methode ‘Nederland in  Zicht’ en door de begrijpend leesmethode 
‘Nieuwsbegrip’. 
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Hoofdstuk 4 - Volgen van de ontwikkeling van leerlingen 
 

 
 
4.1     Leerlingvolgsysteem 

 
De ontwikkeling van de leerlingen wordt, onder andere, bijgehouden aan de hand van toetsen. De 
leerlingen worden getoetst op het niveau waarop ze zijn ingedeeld, dus op de leerstof die is 
aangeboden. Dat is bij richting 2 en 3-leerlingen daarom een ander niveau dan waarop ze op grond 
van hun leeftijd normaal gesproken zouden worden ingedeeld. 
Voor het volgen van de leerlingen wordt gebruik gemaakt van de volgende mogelijkheden: 

- Via methodegebonden toetsen en leerkrachtobservaties worden de vorderingen van de 
leerlingen bijgehouden. 

- Onafhankelijk van de methodes hanteren we taalonderdelen van het CITO- 
leerlingvolgsysteem, waarin leerlingen op hun ontwikkelingsniveau (op het gebied van taal) 
ingeschaald worden. In het voortgezet onderwijs wordt de TaalNiveauTest (TNT) gebruikt. 
Dit is een methodeonafhankelijk online instrument om het niveau Nederlands van de 
leerling te bepalen. De TNT test de kennis van de leerlingen van de volgende vijf 
vaardigheden: lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. 

-     Het lezen wordt in groep 4 t/m 8 getoetst met behulp van AVI- en DMT-toetsen. 
 

Het leerlingdossier 
Van iedere leerling wordt een leerlingdossier bijgehouden. Daarin worden gegevens verzameld van 
leerlingbesprekingen, gesprekken met ouders, handelingsplannen, observaties en toetsen. 

 
Verslaggeving door de leerkracht 
De leerlingen krijgen tweemaal per jaar - in januari en in juni -een rapport, waarna de ouders 
worden uitgenodigd om dat rapport met de leerkracht te bespreken in een ‘tien-minutengesprek’. In 
het geval ouders of leerkracht(en) graag al eerder over de vorderingen van de leerling willen praten, 
is er ook in november gelegenheid voor een gesprek. 
Daarnaast kunnen zowel de ouders als de leerkracht, indien daar een aanleiding voor is, uiteraard 
altijd het initiatief nemen voor een tussentijds gesprek. 
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4.2     Toetskalender 2017 – 2018 

 
Leerstofgebied Toets Groep NTC 

richting 
Wanneer? 

Taal Taal voor kleuters 2 R1, R2 januari  

Taal Kleuterobservatielijst 1, 2 R1, R2 januari en mei 

 

 
Spelling 

Spelling 4 t/m 7 R1, R2 januari  

Spelling 
werkwoorden 

 7 R1, R2 mei 

Woordenschat Woordenschat  3 en 4 R1, R2 januari 

 
 

 
Technisch lezen 

AVI leestoetsen 3 t/m 7 
(tot niveau AVI 9 uit is) 

R1, R2 januari 

DMT 3 t/m 7 R1, R2 januari 

Begrijpend 
lezen 

Toetsen begrijpend lezen 6 en 7 R1, R2 Groep 6 en 7: 
januari 
 

 
In het geval er, gedurende het schooljaar, aanpassingen in het rooster aangebracht moeten 
worden, zullen wij u daar uiteraard tijdig van op de hoogte brengen. 

 
Ouders worden dringend verzocht om ervoor te zorgen dat de leerlingen 
tijdens deze toetsmomenten bij de lessen aanwezig zijn. 

 

 
 
4.3        Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

 
Het onderwijs op De Taaltuin heeft als doel: Nederlandse taal- en cultuur aanbieden. 
Kinderen kunnen in de groepen instromen als hun mondelinge taalvaardigheid passend is 
bij het niveau van de desbetreffende groep, met uitzondering van groep 1 en 2. In de 
kleutergroep is er voor deze jonge kinderen in de meeste gevallen nog ruimte om tot een 
voldoende Nederlands taalniveau te komen. Een voorwaarde is wel dat het niveau aan het 
einde van groep 2 voldoende is om te kunnen starten in groep 3. 

 
Tijdens het kennismakingsgesprek wordt van de ouders verwacht dat zij ervaringen met 
eventuele speciale zorg op leer- of sociaal-emotioneel gebied van de leerling, delen met 
leerkracht. 
Op De Taaltuin werken we met groeps- en handelingsplannen. In de groepsplannen wordt 
de ontwikkeling van een klas (vaak op een bepaald vakgebied dat nog niet op niveau is) 
gepland en regelmatig geëvalueerd. Handelingsplannen worden per leerling gemaakt en 
zijn bedoeld om een individueel doel te behalen. Dit kan op het gebied van gedrag of 
leerstof zijn. Mocht blijken dat het geplande doel van het handelingsplan niet haalbaar is 
voor de betreffende leerling, dan zal de leerkracht in overleg met de ouders en 
schoolleiding bespreken welke andere opties er zijn. 
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Als blijkt dat een leerling op meerdere vakgebieden niet mee kan komen met de groep, kan 
worden besloten om die leerling het jaar over te laten doen, mits er voldoende 
ontwikkelingsperspectieven zijn. Voorafgaand aan zo’n beslissing is er regelmatig overleg 
met de ouders. 

 
Wanneer er voor een leerling specifieke behoeften of zorg nodig zijn, proberen wij daar als 
school zo goed mogelijk in te voorzien. Echter, de zorg die wij deze kinderen kunnen bieden 
kan niet in alle gevallen van hetzelfde niveau zijn zoals dat in Nederland, of op de dagschool 
mogelijk is. 
De tijd, middelen en ondersteuning die de leerkrachten ter beschikking staan, zijn veel 
minder toereikend dan op scholen in Nederland en België. 

 
Voorzieningen 
De groepen op onze school zijn dermate klein dat de leerlingen voldoende individuele 
aandacht krijgen. Dit maakt het voor de leerkracht in principe mogelijk om in geval van leer- 
of gedragsproblemen een leerling speciale aandacht te geven binnen de groep. Mocht echter 
de kwaliteit van het onderwijs in het gedrang komen, dan wordt er gekeken naar andere 
opties om het leerproces soepeler te laten verlopen. 

 

 
 
4.4     Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school 

 
Mocht er sprake zijn van overgang naar Nederlands onderwijs, dan zullen de ouders en de 
leerling, indien nodig, bij de schoolkeuze voorgelicht worden door de leerkracht, eventueel in 
samenwerking met stichting NOB. De beoordeling van de leerkracht en de resultaten van de 
CITO-toetsen worden hierbij vertaald naar de Nederlandse situatie. Bij de overdracht 
ontvangen de ouders het leerlingdossier. Het dossier omvat: 

- het onderwijskundig rapport 
- het schoolrapport 
- bewijs van uitschrijving 
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Hoofdstuk 5 - De leerkrachten 
 

 
 
5.1     Het onderwijsteam stelt zich voor 

 
De leerkrachten van De Taaltuin zijn Evie Camps en Sabine Spijker. Sabine is tevens de coördinator 

van de school. Beide leerkrachten hebben de leerkrachtenopleiding PABO afgerond en ze hebben in 

diverse klassen in het primair onderwijs in Nederland en het in buitenland lesgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juf Sabine en juf Evie 
 
 

5.2     Wijze van vervanging bij afwezigheid 

 
Er kunnen redenen zijn dat de leerkracht niet aanwezig is, zoals ziekte of familieomstandigheden. De 
leerkracht en coördinator zullen dit, in overleg met het bestuur, waar mogelijk, onderling opvangen 
zodat we de continuïteit van het onderwijs kunnen garanderen. 
In geval van overmacht zullen wij de ouders per e-mail of per telefoon proberen te bereiken. 
Daarom is het gewenst dat u bij wijziging zowel uw e-mailadres als uw telefoonnummers (thuis, 
mobiel, werk) aan ons doorgeeft. 

 

 
 
5.3     Personeelsbeleid 

 
De doelen van ons personeelsbeleid zijn: 

   Het creëren van goede arbeidsvoorwaarden en een duidelijke rechtspositionele basis die 
zekerheid biedt en perspectieven geeft. 

   Het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot zijn 
recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt. 

   Komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid. 

   Het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de 
school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 
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De coördinator heeft de dagelijkse en onderwijskundige leiding van de school. In het directiestatuut 
staat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de coördinator en het bestuur 
omschreven. 
De leerkracht/coördinator en de andere leerkracht werken nauw samen bij het bepalen van 
onderwijsprogramma’s, de keuze van onderwijsmaterialen en de beoordeling van de leerresultaten 
van de leerlingen. 
Deze samenstelling komt de kwaliteit van het onderwijs ten goede en het streven is dan ook om 
deze formatie te behouden. Voorwaarde daarvoor is wel dat het leerlingaantal stabiel blijft en er 
voldoende financiële middelen zijn. 

 
 
5.4        Scholing van de leerkrachten 

 
De beide leerkrachten die verbonden zijn aan De Taaltuin zijn weliswaar in het bezit van een 
Nederlandse onderwijsbevoegdheid voor het basisonderwijs, maar het is van belang dat zij de 
ontwikkelingen binnen het Nederlandse onderwijs volgen en hun deskundigheid vergroten. De 
Stichting NOB zorgt ieder jaar voor bijscholingscursussen. Elk jaar wordt de mogelijkheid bekeken of 
een leerkracht mee kan doen aan zo’n cursus. Er worden incidenteel ook regiobijeenkomsten 
georganiseerd voor (en door) scholen in Indonesië of in Zuidoost-Azië. Naast de cursussen nemen de 
leerkrachten ook regelmatig deel aan webinars die georganiseerd worden door de NOB. 
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Hoofdstuk 6 - De ouders 

 

 
 
6.1     Belang van betrokkenheid van ouders 

 

Van ouders en de leerkrachten wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Wij 
proberen een goede samenwerking te creëren door de school toegankelijk te maken voor de ouders. 
Ouders krijgen zoveel mogelijk informatie. Indien die informatie niet toereikend is of vragen 
oproept, is mondelinge of schriftelijke toelichting van onze kant altijd mogelijk. 
In het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk dat de ouders en de leerkrachten 
dezelfde doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van de Nederlandse taalbeheersing. 
Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders. Mede daarom nemen we regelmatig een 
ouderenquête af. De eerstvolgende ouderenquête is gepland in het najaar van 2018. Ouders 
worden van de uitkomsten van de enquête op de hoogte gesteld via de nieuwsbrief. 

 

 
 
6.2 Thuis 

 
De Taaltuin biedt Nederlands onderwijs aan met als doel het Nederlands naar een hoger niveau te 
brengen. Echter, het grootste deel van de tijd zal de leerling het Nederlands in de thuissituatie horen 
en spreken. Een kind dat in Nederland of België woont, hoort de hele dag Nederlands om zich heen, 
maar hier in Indonesië is dat anders. Juist daarom is het zo belangrijk dat er in de thuissituatie 
voldoende momenten zijn waarin het kind zijn/haar Nederlands kan oefenen en bijhouden. 
Het is tevens van groot belang dat de ouders de motivatie van het kind om Nederlands te leren 
stimuleren. Onder meer door zo vaak mogelijk Nederlands met het kind te praten, (voor)lezen van 
boeken, computerspelletjes doen op Nederlandstalige websites of apps, BVN en/of dvd’s bekijken, 
enzovoort. In de nieuwsbrief zullen er ook regelmatig tips verschijnen over hoe de kennis van het 
Nederlands bevorderd kan worden. 
Naarmate de kinderen ouder worden, zullen ze steeds meer huiswerk van De Taaltuin krijgen. Het 
werkt voor een kind stimulerend als hij/zij daarbij regelmatig ondersteuning krijgt van de ouders. 

 

 
 
6.3     Ouderactiviteiten 
 

Naast het verzorgen van Nederlandse taal- en cultuurlessen, organiseert de school regelmatig 
activiteiten voor (een deel) van de leerlingen. Een groot deel van die activiteiten bestaat uit 
cultuurdagen. Het organiseren, en vooral het uitvoeren, daarvan vereist veel hulp. 
Wij vragen u vriendelijk, maar dringend, om een steentje bij te dragen tijdens dit soort dagen. Mocht 
u wellicht andere kwaliteiten bezitten, waar de school baat bij zou kunnen hebben, dan horen we 
dat ook graag. 

 
Een vorm van ondersteuning die u wellicht kunt bieden, is het aannemen van een bestuursfunctie. 
Als u een rol in het bestuur zou willen vervullen, dan kunt u zich kandidaat stellen bij de voorzitter 
van het bestuur, Gijs van Seggelen. 

 
Ouders dienen zich medeverantwoordelijk te voelen voor de kwaliteit en het voortbestaan van onze 
school. De Taaltuin is een school van de ouders en alleen met inzet van ons allemaal kunnen we 
onze activiteiten, met behoud van de huidige kwaliteit, voortzetten! 
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6.4     Informatie voor ouders over het onderwijs en de school 

 
Ouders kunnen voor of na de les altijd bij de leerkracht terecht voor algemene vragen. In geval van 
meer specifieke vragen of in geval van problemen wordt het op prijs gesteld als u eerst een afspraak 
maakt. 
Na het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd voor een voortgangsgesprek 
waarbij de leerkracht toelichting geeft op het rapport. De rapporten worden voornamelijk 
samengesteld aan de hand van toetsgegevens. Dit zijn de CITO-toetsen en de methodegebonden 
toetsen. Ook wordt er gebruik gemaakt van observatieformulieren die worden ingevuld door de 
leerkracht. 
Mochten er tussentijds leer- of gedragsproblemen aan het licht komen, dan zal de leerkracht contact 
opnemen met de ouders. In het najaar van ieder kalenderjaar wordt tevens de mogelijkheid 
geboden voor een tussentijds gesprek. 

 
Eenmaal per jaar vindt er, meestal in september, een algemene ouderavond plaats. Op deze avond 
krijgen de ouders o.a. informatie over de onderwijsvisie, het gebruik van leermiddelen, het huiswerk 
en de werkwijze in de verschillende groepen. 

 
Verdere informatie wordt verschaft via e-mail, de website, Facebook, Instagram, nieuwsbrieven en 
het prikbord in de garage van de school. 

 
In een jaar dat de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht, geven wij u inzicht in de 
conclusies van de inspectie. Conclusies van eerdere bezoeken kunt u downloaden vanaf de site van 
de Inspectie van het Onderwijs (www.onderwijsinspectie.nl). Daarnaast kunt u het rapport ook 
opvragen bij de coördinator. 

 

 
 
6.5     Klachtenregeling 

 
Uitgangspunt van de klachtenprocedure is dat klachten, problemen of vragen over het onderwijs in 
eerste instantie rechtstreeks worden aangekaart bij de leerkracht of de leiding van de school. Als de 
leerkracht/schoolleiding en de ouder het probleem samen niet op kunnen lossen, wordt het bestuur 
ingeschakeld. Voor financiële zaken kunnen de ouders direct bij de penningmeester van het bestuur 
terecht. 

 
Er is een bepaalde getrapte aanspreekbaarheid c.q. bemiddeling bij klachten van ouders over (het 
lesgeven van) een onderwijsgevende. 
Deze ziet er als volgt uit: 
Niveau 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende. 
Niveau 2: Vinden de ouders en/of onderwijsgevende geen bevredigende oplossing voor het 
probleem, dan wordt de schoolleiding ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het eerste niveau 
ingeschakeld worden, maar dan slechts op verzoek van één of van beide partijen. 
Niveau 3: Indien ook na overleg met de schoolleiding de kwestie niet bevredigend kan worden 
opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal, in voortdurend overleg met 
de schoolleiding, de kwestie onderzoeken en hopelijk tot een, voor beide partijen, bevredigende 
oplossing kunnen brengen. 

 
Als ouders het probleem niet met de leerkracht en evenmin met het bestuur kunnen oplossen, 
bestaat er een mogelijkheid om een beroep te doen op bemiddeling van een vertrouwenspersoon. 
Deze functie is ingevuld door Eelco Watzema. Hij is te bereiken op telefoonnummer: 081 325889882 

http://www.onderwijsinspectie.nl/
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Hoofdstuk 7 - Kwaliteitszorg 
 
 
7.1     Kwaliteitszorgbeleid 

 
Kwaliteitszorg is de wijze waarop het schoolbestuur op hoofdlijnen de kwaliteit van het 
onderwijs analyseert, verbetert en evalueert. 

 
Het kwaliteitsbeleid van De Taaltuin valt uiteen in vijf stappen, te weten: 

1.   bepalen van de kwaliteit aan de hand van diverse evaluatie-instrumenten 
2.   formuleren van prioriteiten en doelen 
3.   ontwikkelen van een aanpak 
4.   uitvoeren en evalueren 
5.   borgen van de kwaliteit 

 
We proberen de kwaliteit van onze school voortdurend te verbeteren door jaarlijks, aan de 
hand van diverse instrumenten, te bepalen hoe het met de kwaliteit is gesteld. Hierbij maken 
wij onder 
andere gebruik van de zelfevaluatie die ontwikkeld is door stichting NOB, een ouderenquête, 
toetsresultaten en het inspectierapport. Aan de hand van de uitkomsten daarvan, wordt een 
verbeterplan opgesteld. De uitvoering en de geplande verbetering worden tot slot naar 
verloop van tijd geëvalueerd en vastgelegd. 

 
In de schoolgids van het vorige schooljaar stond een globaal overzicht van de verbeterpunten 
die we ons ten doel hadden gesteld. De resultaten die wij het afgelopen jaar hebben geboekt 
zijn: 

 
Verbeterpunt vorig schooljaar Resultaat 

1. Financieel draagvlak van 

de school vergroten. Doelstelling: 

verkrijgen van een bedrag gelijk aan de 

subsidie. 

Dit punt blijft een terugkeren. Het afgelopen schooljaar 
is er een sponsorloop georganiseerd, waarbij ruim 8 
miljoen rupiah is opgehaald. Ook op Koningsdag is Rp. 
1.300.000 opgehaald. Daarnaast hebben er drie 
pubquizen plaatsgevonden waar gemiddeld zo’n twee 
miljoen per editie wordt opgehaald. Met deze acties is 
het financiële draagvlak wat vergroot, maar we zijn nog 
steeds op zoek naar structurele inkomsten zoals 
fondsen. Zeker met het gegeven dat het leerlingaantal 
de afgelopen twee jaar bijna is gehalveerd. 

2. Verkrijgen van de juiste 

vergunningen om als school legaal te 

opereren en daarna ook werkvergunningen 

voor de leerkrachten aan te vragen. 

In het voorjaar zijn we met een ‘agent’ in zee gegaan die 
ons zal helpen in het proces met het verkrijgen van de 
juiste papieren. Het proces zal hopelijk afgerond kunnen 
worden in schooljaar 2017-2018.  

3. Een nieuwe locatie voor 

de school zoeken. 

In maart 2017 liep het huurcontract van het 
schoolgebouw af. Binnen korte tijd hebben we een 
nieuw schoolgebouw gevonden dat voor drie jaar 
kunnen huren.  
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4. Uitleensysteem bibliotheek verbeteren. In het nieuwe schoolgebouw is de bibliotheek 
gesitueerd in de ingang van de school. Leerlingen 
komen dus iedere dag met de bibliotheek in aanraking. 
Er hangt een uitleenbord in de bibliotheek waarop 
leerlingen hun geleende boek kunnen noteren.  

5. Verbeterde vastlegging 

van de analyses en conclusies t.a.v. 

resultaten CITO-toetsen. 

Het afgelopen schooljaar hebben de leerkrachten 
structureler met groeps- en handelingsplannen gewerkt. 
Deze plannen zijn mede aan de hand van de scores van 
CITO-toetsen opgesteld.  
Ook is er een nieuw digitaal leerlingvolgsysteem 
ingevoerd waarin alle CITO-scores van de 
basisschoolleerlingen worden bijgehouden.  

 
 
7.2        Verbeterplan 2017-2018 

 
Aan de hand van de beoordeling van de kwaliteit door middel van diverse evaluatie-
instrumenten, zijn we gekomen tot een vernieuwd verbeterplan. Een aantal punten is 
overgenomen uit het verbeterplan van het voorgaande jaar, omdat we daar ofwel nog niet aan 
toe waren gekomen ofwel omdat het betreffende punt nog voor verdere verbetering vatbaar is. 
Dit verbeterplan maakt tevens onderdeel uit van het schoolplan voor de periode 2014-2018, 
waarin het beleid op hoofdlijnen voor vier jaar is vastgelegd. 
De voornaamste verbeterpunten voor het schooljaar 2017-2018 zijn als volgt vastgesteld: 
 

 
 
 

Doel Werkwijze & middelen Verantwoording Uitvoering 

1. Financieel draagvlak van 

de school vergroten. 

Doelstelling: verkrijgen van 

een bedrag gelijk aan de 

subsidie. 

- Fondsen- en 

donateurswerving 

- (Eenmalige) initiatieven om 

geld in te zamelen, zoals 

pubquiz, sponsorloop e.d. 

 

- volwassenenonderwijs 

blijven aanbieden 

Bestuur Werkgroepen 

met zowel 

bestuursleden  

als ouders 

2. Nieuwe sponsorgroep 

opzetten, die zich 

bezighoudt met zoeken 

naar mogelijkheden om 

extra financiële middelen te 

vergaren. 

Een groep gemotiveerde 

mensen verzamelen, die zich 

inzet om op zoek te gaan 

naar diverse mogelijkheden 

voor sponsoring van de 

school. 

Bestuur Werkgroep van 

ouders 

3. Verkrijgen van de juiste 

vergunningen om als school 

legaal te opereren en 

daarna ook 

werkvergunningen voor de 

leerkrachten aan te vragen. 

In samenspraak met de 

‘agent’ zal worden bekeken 

wat zij kan regelen en wat wij 

als school zelf kunnen doen.  

Bestuur Bestuur en 

coordinator 
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4. Naamsbekendheid van de 

school vergroten ter 

ondersteuning van 

leerlingenwerving en 

verkrijgen 

fondsen/donateurs. 

- Opzetten en beheren van 

een nieuwe website in drie 

talen (NL, Eng, Ind)  

- De Facebooksite actiever 

gebruiken.  

- Een Instagramaccount 

aanmaken en beheren.  

- Folder herzien 

Coördinator Coördinator -

leerkrachten 

5. Volwassenonderwijs/ 

cursussen een vast  

onderdeel in het aanbod 

van De Taaltuin laten 

worden. Dit ook mogelijk op 

locatie aanbieden.  

Diverse cursussen opzetten 

en promoten op de website 

en bij universiteiten en 

bedrijven.  

Coördinator Coördinator -

leerkrachten 

6. Invoeren van een nieuw 

instructiemodel vanaf groep 

3 om de leerlingen 

zelfstandiger en 

verantwoordelijker te 

maken voor hun werk.  

Stapsgewijze implementatie 

gedurende het schooljaar. De 

leerlingen zullen per dag een 

dagtaak krijgen met vaste 

instructiemomenten.  

Coördinator Coördinator -

leerkrachten 

7. Verbetering 

implementatie ICT in de 

lessen. 

- meer kennis verkrijgen 

omtrent structureel gebruik 

van ICT in de lessen. 

- verkregen kennis in praktijk 

brengen. 

- inzet cd-roms en websites. 

Coördinator Coördinator -

leerkrachten 
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Hoofdstuk 8 - De resultaten van het onderwijs 
 

 
 

Voor de school en voor de ouders is het niet alleen belangrijk te weten wat het doel is van het 
onderwijs en hoe we dat willen bereiken, maar ook of de beoogde resultaten daadwerkelijk 
bereikt worden. Met de resultaten van de toetsen willen we als school de kwaliteit van het 
onderwijs in de gaten houden. 

 
Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers uitgedrukt worden. Toch 
kunnen cijfers een ondersteuning geven in de beoordeling van de situatie. Daarom heeft de 
school, daar waar mogelijk, de nodige cijfers en resultaten verzameld om u te kunnen informeren 
over: 

-    uitstroom en aansluiting 

-    toetsresultaten 
 
 
8.1        Uitstroom en aansluiting 
 

Het leerlingenaantal van De Taaltuin is, ten opzichte van het vorige schooljaar, aanzienlijk gedaald 
van 29 naar 21 leerlingen. Vijf leerlingen die het voortgezet onderijs volgden zijn verhuisd naar 
elders op de wereld. Verder zijn er vier leerlingen uit het basis- en peuteronderwijs vertrokken, 
voornamelijk door verhuizing. Dit schooljaar verwachten we vier tijdelijke leerlingen.  

 
 
8.2        Toetsresultaten en context 
 

Zoals eerder in paragraaf 4.1 is aangegeven, wordt de ontwikkeling van de leerlingen onder 
andere gevolgd door middel van het afnemen van toetsen. 
Wij werken met een recente versie van de CITO-toetsen, waarmee we beter voldoen aan de 
eisen die de onderwijsinspectie aan het leerlingvolgsysteem stelt. 
De resultaten van de CITO-toetsen die de leerlingen maken, worden weergegeven in een letter, 
waarbij A de hoogste score is en E de laagste. Hieronder volgt een overzicht van de verdeling van 
de scores. 

 

A - 25% - hoogst scorende leerlingen 
B - 25% - ruim boven tot net boven het landelijk gemiddelde 
C - 25% - net tot ruim onder het landelijk gemiddelde 
D - 15% - ruim onder het landelijk gemiddelde 
E - 10% - laagst scorende leerlingen 

 
De kleuters tot en met groep 6 krijgen geen score 

meer van A t/m E, maar van I t/m V. De verdeling 

van de resultaten zijn op deze manier gelijkmatiger 

verdeeld, waardoor beter ingeschat kan worden hoe 

een leerling scoort ten opzichte van leerlingen in 

Nederland. Er zal jaarlijks omhoog gewerkt worden 

met de invoering van deze scores. In het schooljaar 

2019-2020 zullen alle klassen beoordeeld worden 

met de scores I t/m V. 
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De CITO-toetsen van het afgelopen jaar gaven de volgende resultaten in de diverse groepen te zien: 
 

Kleuters 
De leerlingen van groep 2 hebben de CITO-toets ‘Taal voor kleuters’ gedaan. Deze leerlingen 
hadden een score van net onder het landelijke gemiddelde. Zeker geen slecht resultaat, zeker omdat 
zij veel minder met de Nederlandse taal in aanraking komen dan kinderen in Nederland of België. 
We zien wel dat hun woordenschat minder groot is ten opzichte van leerlingen in Nederland. Om de 
woordenschat op peil te brengen, blijven we thematisch werken, veel herhalen in de lessen, 
woordenschat stapsgewijs uitbreiden en voorlezen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Middenbouw (groep 3 en 5) 
Vanaf groep drie worden twee keer per jaar vier CITO-toetsen afgenomen: begrijpend lezen, 
woordenschat, spelling en technisch lezen. 
De toetsen van begrijpend lezen zijn in deze groepen gemaakt met een resultaat dat onder het 
landelijke gemiddelde ligt. Bij begrijpend lezen worden veel vaardigheden gevraagd, zoals 
technisch lezen, woordenschat en het leggen van verbanden. De leerlingen kunnen deze 
vaardigheden dus nog niet altijd op de juiste manier toepassen. Vanaf groep 4 werken we dit jaar 
structureel (maandelijks) met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’ om op regelmatige 
basis diverse leesstrategieën te oefenen. De niveaus die we hanteren zijn klasdoorbrekend.    
De toetsen van woordenschat zijn in alle groepen onvoldoende gemaakt. 
We hebben gemerkt dat de leerlingen van De Taaltuin een kleine Nederlandse woordenschat 
hebben. Dit is echter niet opmerkelijk, gezien het feit dat deze kinderen thuis en op school maar 
beperkte mogelijkheden hebben om zich het Nederlands eigen te maken. Het Nederlandse aanbod 
(kwalitatief en kwantitatief) speelt een belangrijke rol in de opbouw van de woordenschat. 
Halverwege schooljaar 2015-2016 hebben we een nieuwe methodiek voor woordenschat 
ingevoerd. De methode (Taal Actief) hebben we losgelaten en we werken nu volgens de methodiek 
‘Met woorden in de weer’. Door zelf aantrekkelijke, en bij het niveau passende, clusters aan te 
bieden, merken we dat de woordenschat langzaam groeit. We zullen dit ook zeker continueren. 
Daarnaast stimuleren we het lezen thuis en oefenen we de woordenschat met 
bijvoorbeeld voorlezen en (kring)gesprekken. 
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De toetsen van spelling zijn net onder het landelijk gemiddelde gemaakt. Veel jonge leerlingen 
hebben moeite met het schriftelijk vertalen van de Nederlandse woorden en letters. Vooral klinkers 
leveren moeilijkheden op en er wordt ook veel fonetisch gespeld, zoals dat in de Indonesische taal 
ook vaak het geval is. De dictees die bij de taalmethode horen, geven over het algemeen een 
voldoende resultaat weer. De oorzaak hiervan is waarschijnlijk, dat er in de dictees woorden 
worden getoetst waarvan de regels recentelijk zijn aangeboden. In de CITO-toetsen worden 
woorden getoetst die het afgelopen half jaar zijn aangeboden. 

De toetsen voor technisch lezen (AVI en DMT) zijn gemiddeld net boven het landelijke 
gemiddelde gemaakt. Dat betekent dat de leerlingen voldoende vaardig zijn in het op de juiste 
manier verklanken van teksten en losse woorden. 
 

 
Bovenbouw (groep 6 en 8) 
Begrijpend lezen heeft een resultaat wat gemiddeld ruim onder het landelijke gemiddelde valt. Dit 
betekent dat de leerlingen nog niet voldoende leesvaardigheden en –strategieën hebben 
ontwikkelt om de teksten zich eigen te maken. Zoals hierboven al beschreven staat werken we dit 
schooljaar vanaf de middenbouw structureel met de begrijpend leesmethode ‘Nieuwsbegrip’ om 
op regelmatige basis diverse leesstrategieën te oefenen. De niveaus die we hanteren zijn 
klasdoorbrekend.    
De woordenschattoetsen zijn onvoldoende gemaakt in groep 6. We werken nog steeds met de zelf 
ontwikkelde methode voor woordenschat welke voldoende resultaten oplevert bij de toetsen die 
na ieder thema worden aangeboden. Woordenschat opbouwen is een kwestie van tijd en vooral 
voldoende input. Binnen het onderwijs op De Taaltuin proberen we die input zo optimaal mogelijk 
te geven.  
In groep 8 is de woordenschattoets niet meer afgenomen. Daarvoor in de plaats komt de 
spelling werkwoordentoets. Deze toets is (ruim) onder het landelijke gemiddelde gemaakt. 
Wij merken dat het gebruik van het juiste werkwoord geen gemakkelijke vaardigheid is voor 
leerlingen van De Taaltuin. Waar een kind in Nederland bijvoorbeeld hoort dat een werkwoord niet 
past bij het onderwerp in de zin, is dat voor onze leerlingen minder vanzelfsprekend. Door middel 
van veel herhaling van de aangeboden regels en het regelmatig meegeven van huiswerk proberen 
we het niveau van de leerlingen omhoog te brengen. 
De reguliere CITO spellingtoets is gemiddeld ook onvoldoende gemaakt. We zien een andere score 
bij de methodegebonden toetsen.  
De toetsen die het technisch lezen beoordelen zijn gemiddeld net voldoende gemaakt. Bij de AVI-
toetsen valt een hogere score te zien dan bij de DMT-toetsen.  
 
Over het geheel genomen scoren de leerlingen bij de methodeonafhankelijke toetsen (CITO) onder 
het landelijke gemiddelde in vergelijking met leerlingen die in Nederland onderwijs volgen. Als we 
naar de methodetoetsen kijken, zien we gemiddeld een voldoende resultaat op het niveau waarop 
ze zijn ingedeeld. 
Wat niet vergeten moet worden, is dat de CITO resultaten vergeleken worden met leerlingen 
in Nederland in dezelfde leeftijd. Deze leerlingen hebben door hun omgeving, en vaak 
eentalige (Nederlandse) opvoeding, een flinke voorsprong op kinderen die niet in Nederland 
opgroeien. 
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Hoofdstuk 9 - Praktische zaken 
 

 
 
9.1        Schooltijden 

 
Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat de 
lestijden beperkt zijn tot naschoolse tijden. Alleen de lessen van de Taalspeelgroep vinden deels 
in de ochtend plaats. 

 
Maandag: 
15.30 – 17.30                   Basisonderwijs                           groep 3 & 7 (juf Evie), groep 4 & 6 (juf Sabine) 
17.00 – 19.00                    Voortgezet onderwijs        klas 1 (juf Evie) 

 
Dinsdag: 
09.00 – 11.30                   Taalspeelgroep                       (Juf Sabine) 
15.30 – 17.30                   Basisonderwijs                           groep 3 & 7 (juf Evie), groep 4 & 6 (juf Sabine) 
16.30 – 18.30                    Voortgezet onderwijs         klas 1 (juf Evie)       

 
Woensdag: 

14.30 – 16.30                  Taalspeelgroep en kleuters Peuters, groep 1 en 2 (juf Evie) 

 
Donderdag: 

14.30 – 16.30                  Taalspeelgroep en kleuters Peuters, groep 1 en 2 (juf Evie) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultuurdag Tempo Doeloe 
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9.2     Veiligheid 

 
Ons doel is  zowel de fysieke als sociale veiligheid op school te waarborgen. De leerlingen moeten 
zich veilig voelen, want pas dan kan er optimaal geleerd worden. 
De Taaltuin staat in een land waar de kans op een natuurramp, zoals een aardbeving of een 
uitbarsting van de vulkaan Merapi, aanwezig is. Als een dergelijk natuurverschijnsel zich voordoet op 
een moment dat er lessen zijn, volgen we de op school vastgestelde procedures. De ouders zullen 
dan zo snel mogelijk worden ingelicht. 
Er zullen oefeningen met de leerlingen gedaan worden om de evacuaties bij een daadwerkelijke 
ramp zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 

 
Ophalen leerlingen na afloop van de les 
Wij verzoeken u om uw kind meteen na afloop van de les op te halen. De school draagt geen 
verantwoordelijkheid voor de leerlingen na afloop van de les. 
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9.3        Vakantierooster 

 
We vragen de ouders hun verlof zoveel mogelijk met de schoolvakantie overeen te laten komen. 
Indien dit echt niet lukt, krijgt de leerling schoolwerk mee voor de betreffende periode. 

 

 
 

Vakantieoverzicht en rode dagen schooljaar 2017-2018 

 
Eerste schooldag                           7 augustus 2017 
Onafhankelijkheidsdag                17 augustus 2017 
Idul Adha                                        21 september 2017 
Herfstvakantie                               9 t/m 13 oktober 2017 
Kerstvakantie                                 18 december 2017 t/m 5 januari 2018 
Voorjaarsvakantie                         2 t/m 5 april 2018 
Dag van de Arbeid                         1 mei 2018 
Hemelvaartsdag                            10 mei 2018 
Waisak     29 mei 2018 
Laatste lesdag                                7  juni 2018 

 
De nationale vrije dagen van 2018 moeten nog officieel goedgekeurd worden door de Indonesische 
overheid. Er kunnen dus nog wijzigingen plaatsvinden. 
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9.4    Ouderbijdrage 

 
Inschrijfgeld: 
Wanneer een kind wordt aangemeld, vragen wij IDR 100.000 inschrijfgeld. 

 
 

Lesgeld 
De bedragen voor dit schooljaar zijn als volgt vastgesteld: 

 
Primair Onderwijs (kleuters t/m gr. 8) en Voortgezet Onderwijs:              Rp. 9.250.000 
Peuters (drie dagen):                                                                                           Rp. 9.950.000 

 
Evenals vorig jaar is het mogelijk om naast betaling in één keer voor het gehele schooljaar, per 
semester, kwartaal of, indien gewenst, maandelijks te betalen. 
Indien u kiest om het lesgeld in gedeeltes te betalen, dan verzoeken wij u dit per e-mail te laten 
weten via taaltuin@yahoo.com 

 
T.n.v. Yayasan Taman Bahasa dan Budaya Belanda 

BRI - cabang Yogya Katamso 

o.v.v. lesgeld 2017 – 2018 (NAAM VAN LEERING(EN) 

Rekeningnummer: 0245-01-001816-30-1 

Vergeet u vooral niet de naam van uw kind(eren) te vermelden! 

 
Om te late betalingen tegen te gaan is de regeling van kracht dat als u voor 1 september 2017 de 
(eerste) betaling nog niet heeft gedaan, een extra percentage van 5% van het lesgeld in rekening 
gebracht wordt. 
Mochten er redenen zijn op grond waarvan u niet aan de betalingstermijn kunt voldoen, neemt u 
dan contact op met een van de penningmeesters, Joseph Myriam Martcha Eve of Egbert Wits. 

 
Het bestuur maakt jaarlijks een raming van inkomsten en uitgaven voor dat schooljaar. Het 
leerlingenaantal is voor deze raming de belangrijkste graadmeter. Als leerlingen gedurende het jaar 
de plotseling de school verlaten, is restitutie van het lesgeld helaas niet mogelijk. 

 
 

 

mailto:taaltuin@yahoo.com


35 

 

9.5       Sponsoring 

 
Vanaf vorig schooljaar krijgen de NTC-scholen in het buitenland helaas geen subsidie meer uit 
Nederland. De scholen – en dus ook onze school – moeten nu op zoek naar alternatieve 
geldstromen. Er is een fondsenwervingsgroep, bestaande uit ouders en bestuursleden, opgericht die 
naar mogelijkheden zoekt voor sponsoring.  
Wij vragen alle ouders om zich verantwoordelijk te voelen voor het voortbestaan van onze school 
door alert te zijn op mogelijkheden om extra financiën voor de school aan te boren via sponsoring, 
speciale acties of een eigen extra bijdrage. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We houden de omgeving van de school graag schoon!
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Hoofdstuk 10 - Namen en adressen 
 
 
 
10.1      De school 

 
NTC De Taaltuin 
Kp. Minggiran MJ II / 1106 B,  
RT. 053 RW. 015,  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan Mantrijeron  
Yogyakarta 55141 
Indonesië 
 
E-mail: taaltuin@yahoo.com 
Facebook: www.facebook.com/detaaltuin 
Website: detaaltuin.wordpress.com 

 

Coördinator en leerkracht:  

Sabine Spijker 

 

 

08994600836 

 

Leerkracht:  
Evie Camps  

 
 

+31610143043 (WhatsApp) 

 
 

Schoolbestuur:  
Kp. Minggiran MJ II / 1106 B,  
RT. 053 RW. 015,  
Kelurahan Suryodiningratan, Kecamatan 
Mantrijeron 
Yogyakarta 55141 
Indonesië 

 

Bestuursleden:  
Gijs van Seggelen 

 
 

081314432397 

Myriam Dumontil 08122877993 

Egbert Wits 081388302679 

 
Vertrouwenspersoon:  
Eelco Watzema 

 
 
081 325889882 

 
 
10.2   Externe contacten 

 
Wij zijn niet de enige Nederlandse school in het buitenland. Er zijn wereldwijd ongeveer 200 
scholen die onderwijs verzorgen in de Nederlandse taal en cultuur (NTC). 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) biedt deze NTC-scholen 
advies en ondersteuning op onder meer onderwijskundig en bestuurlijk gebied. 

mailto:taaltuin@yahoo.com
http://www.facebook.com/detaaltuin
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De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse onderwijsinspectie. 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) 
Parkweg 20a 
2271 AJ Voorburg 
Nederland 
Tel.: +31 (0)70 386 66 46 
W: www.stichtingnob.nl 
E: info@stichtingnob.nl 
 
Nederlandse Onderwijsinspectie 
Correspondentieadres (onder vermelding van: Afdeling Buitenland) 
Postbus 88 
5000 AB Tilburg 
Nederland 
E-mail Team Buitenland: buitenland@owinsp.nl 
website: www.onderwijsinspectie.nl 
Telefonische vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: 0031 77 46 56 767 

 

 
 
 
 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Klasdoorbrekend duolezen 

http://www.stichtingnob.nl/
mailto:info@stichtingnob.nl
mailto:buitenland@owinsp.nl
http://www.onderwijsinspectie.nl/
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