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Een woord vooraf 
 
Een nieuw begin 
Het nieuwe schooljaar is net begonnen. Voor u ligt de schoolgids 2008-2009 van het Nederlandse 
Taal- en Cultuurprogramma van ‘De Kip’ (NTC ‘De Kip’). Deze schoolgids is bedoeld om u te 
informeren over het onderwijs op onze school.  
 
De gids laat zien wat de school u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige leerlingen 
kunnen in de schoolgids lezen waarom ‘De Kip’ een goede keuze is. De schoolgids geeft aan waar de 
school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Aan ouders die al leerlingen op onze school 
hebben, leggen wij verantwoording af over onze manier van werken en de behaalde resultaten. U kunt 
ons altijd aanspreken op de inhoud van de gids. Bent u van mening dat wij iets niet waar maken, dat 
er iets niet goed gaat of beter kan? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen met u werken aan een 
nog betere kwaliteit van ons onderwijs. 
 
Wie hebben er aan de schoolgids gewerkt? 
Deze schoolgids is bijgewerkt door Ginny de la Croix (NTC-leerkracht van ‘De Kip’), met medewerking 
van het bestuur van Stichting ‘De Kip’. De gids van het vorige schooljaar (ook geschreven door het 
bestuur en de leerkracht) is hierbij als leidraad gebruikt. Deze gids is goedgekeurd door het bestuur 
van Stichting ‘De Kip’ en wordt tevens ter goedkeuring aan de Nederlandse Onderwijsinspectie 
gezonden. 
 
Gebruikte begrippen 
Waar in deze gids het woord ‘school’ wordt gebruikt met betrekking tot Stichting ‘De Kip’, wordt het 
Nederlandse Taal- en Cultuurprogramma (NTC) bedoeld. Waar staat Nederlandse, kan ook Belgische 
worden gelezen. De stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) is onze 
schoolbegeleidingsdienst en wordt dan ook regelmatig genoemd in deze gids. Deze stichting geeft 
ouders, bestuur en leerkrachten advies op het gebied van onderwijskundige zaken en kan onderzoek 
verrichten bij leerproblemen van kinderen. 
 
Tot slot 
Mocht u vragen, opmerkingen, aanvullingen of suggesties ter verbetering hebben ten aanzien van 
deze schoolgids, dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van Stichting ‘De Kip’ 
(zie hoofdstuk 10) of met de leerkracht. 
 
Rest mij u en uw kind(eren) een zeer prettig schooljaar toe te wensen, waarin binnen een gezellige, 
maar ook duidelijke en uitdagende omgeving geleerd kan worden van elkaar. Kom gerust eens 
binnenwandelen; de deur staat altijd open. Zowel voor kritische vragen als voor een kletspraatje. 
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1. De school 

1.1 De naam 
Het programma Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) in Laos, wordt verzorgd door Stichting ‘De Kip’. 
Deze naam is bij de oprichting van de Stichting door de ouders in 1998 zorgvuldig gekozen. ‘De Kip’ is 
een echte Nederlandse naam, die ook voor niet-Nederlanders gemakkelijk uit te spreken is. 
Bovendien is in Laos de munteenheid ‘kip’.  

1.2 Directie 
Stichting ‘De Kip’ kent geen schooldirectie. Alle functies op inhoudelijk en schoolorganisatorisch vlak 
worden vervuld door de leerkracht. Het bestuur ondersteunt de leerkracht hierbij. 

1.3 Situering van de school 
Sinds augustus 1999 beschikt ‘De Kip’ over een eigen leslocatie in Vientiane. Er is een huis gehuurd 
en verbouwd tot leslocatie voor alle NTC-lesgroepen. Het schoolgebouw bevindt zich op 5 minuten 
loopafstand van de Vientiane International School (VIS) in Ban Sapanthong Tai. Deze locatie wordt 
ook wel ‘het Kippenhok’ genoemd. 

1.4 Schoolgrootte 
De schoolgrootte varieert van jaar tot jaar en ook gedurende het jaar vertrekken of arriveren leerlingen 
in Vientiane. Er is dan ook geen eenduidig antwoord te geven over de schoolgrootte. Het schooljaar 
2008/2009 is gestart met 18 leerlingen van groep 1 tot en met Voortgezet Onderwijs (VO) klas 2 en 
met één leerkracht. 

1.5 Voorzieningen op de leslocatie 
Het schoolgebouw van ‘De Kip’ is voorzien van alle benodigde les- en spelmaterialen, geschikte 
meubels, een cd/cassetterecorder, twee computers, waarvan één met internetaansluiting, een printer, 
een bibliotheek en videotheek, sanitaire voorzieningen, een keuken en een buitenzandbak.  
 
Bovendien is er een intensieve samenwerking met de VIS, waarbij de Nederlandse leerkracht toegang 
heeft tot algemene diensten, zoals het kopieerapparaat, het computerlokaal met internetaansluiting, 
de bibliotheek en de kantine. Tevens kan er tijdens de NTC-lessen gebruik gemaakt worden van de 
speelplaatsen en het videolokaal van de VIS.  
 
 



 
Schoolgids 2008-2009 

Stichting ‘De Kip’ Vientiane, Laos  
 

 5 

2. Waar de school voor staat 

2.1 Missie, uitgangspunten en prioriteiten 
 
Missie 
Het NTC-programma van Stichting ‘De Kip’ heeft enerzijds als doelstelling leerlingen een goede 
aansluiting te bieden op het Nederlandstalige onderwijs in Nederland en België. Anderzijds biedt ‘De 
Kip’ aan kinderen die niet zullen terugkeren naar Nederlandstalig onderwijs, de mogelijkheid om hun 
kennis van de Nederlandse taal en cultuur te vergroten. Bovendien zal deelname aan het NTC-
programma in Vientiane de doorstroom naar een NTC-school elders vergemakkelijken. 
 
In het lesprogramma wordt toegewerkt naar de kerndoelen voor de deelvaardigheden van de 
Nederlandse taal, zoals deze door de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) zijn geformuleerd (zie 
bijlage 1). Er wordt naar gestreefd om ieder kind een programma aan te bieden dat het best aansluit 
bij zijn of haar ontwikkeling en vaardigheden. Zo wordt bij leerlingen die het Nederlands minder goed 
beheersen de aandacht voornamelijk gericht op het verwerven van woordenschat en mondelinge 
taalvaardigheden.  
 
Naast de reguliere taallessen krijgen de kinderen tijdens themalessen de gelegenheid samen met 
leeftijdgenoten kennis te maken met de cultuur van Nederland. Tijdens deze themamiddagen wordt 
beoogd de kennis en vaardigheden die behoren bij de Nederlandse cultuur te verbreden en verdiepen. 
 
Uitgangspunten 
Stichting ‘De Kip’ hanteert een aantal uitgangspunten dat in belangrijke mate haar identiteit bepaalt: 
• Alle leerlingen zijn gelijkwaardig, er wordt geen onderscheid gemaakt op grond van nationaliteit, 

sekse of geloofsovertuiging; 
• Gestreefd wordt naar kwalitatief goed onderwijs, in overeenstemming met de voorschriften van 

de onderwijswetten van het basisonderwijs (groep 1 tot en met 8) in Nederland; 
• De VO-groepen (leerjaar 1 en 2) werken hun lesprogramma zelfstandig door. De leerkracht 

biedt hierbij één keer per week twee uur ondersteuning. 
• Een professionele benadering van de leerkracht (en eventueel ander personeel) in dienst van 

de Stichting; 
• Een zo groot mogelijk bereik door, zolang de kwaliteit van het onderwijs niet in gevaar komt, 

rekening te houden met achtergrond, niveau, leeftijd, mogelijkheden en beperkingen van de 
leerlingen; 

• Binnen de lessen zal geen specifieke aandacht besteed worden aan godsdienstonderwijs; 
• De schoolgelden, nodig om de kosten te dekken, zullen in principe evenredig verdeeld worden 

over de ingeschreven kinderen, waarbij voor kleuters en VO-leerlingen een apart tarief in 
rekening wordt gebracht; 

• Respect voor de cultuur en de regelgeving in Laos PDR. 
 
Binnen de school wordt gestreefd naar een goede samenwerking, welke gebaseerd is op wederzijds 
respect en vertrouwen. 
 
Terugblik schooljaar 2007-2008 
Het vorige schooljaar werd enthousiast gestart met een openingsborrel bij juf Ginny thuis. Daar werd 
de nieuwe cultuurlesmethode “NederLand in Zicht” gepresenteerd voor de bovenbouw. Om het lezen 
te stimuleren werd een leesmarathonjaar gestart, om dit jaar zoveel mogelijk “leeskampioenen” te 
verzamelen. In aansluiting op het kinderboekenweekgeschenk was er een speciale schoolperiode 
gewijd aan het thema “geheimen”. Een duik in de Nederlandse geschiedenis bracht onder andere de 
Romeinse tijd in Nederland heel concreet in school met een Romeinse (eet-)bijeenkomst. 
 
Twee leerlingen hebben het lagere schoolonderwijs afgerond met een citotoets, en beiden zijn 
doorgestroomd (met nog twee leerlingen) in het begeleid huiswerkprogramma voor voortgezet 
Nederlands taalonderwijs. Voor de kinderen in het voortgezet onderwijs werden twee 
filmbijeenkomsten georganiseerd. 
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Sint Maarten werd ook in 2007 onder luid gezang onder de aandacht van de ouders gebracht. 
Sinterklaas kwam dit jaar per boot over de Mekong aan, en had zich op de warmte voorbereid door 
zich eens heel kort te laten knippen. Het schoolreisje vond dit jaar plaats in Vang Vien waar we op 
allerlei manieren van de rivier gebruik maakten, een speurtocht deden, heerlijk barbequeden en 
spannende verhalen vertelden bij het kampvuur. Koninginnedag 2008 had weer een fantastisch 
spelletjesspektakel voor de kuikens in petto. 
 
Het leerlingenaantal daalde in de loop van het jaar, daar enkele kuikens definitief verhuisden, maar 
tevens meldden enkele (tijdelijke) nieuwe kuikens zich aan in het vorige schooljaar. Ook in het bestuur 
vonden halverwege en aan het eind van het jaar veranderingen plaats: drie bestuursleden verlieten en 
bestuur en we mochten twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. 
 
Prioriteiten 
Dit schooljaar zal de prioriteit liggen bij: 
1. Leesbevordering, begrijpend lezen en schrijven, door: 

 Het toegankelijker maken van boeken in de bibliotheek en een beschikbare boekenlijst voor 
leerlingen. 

 Het invoeren van een kampioenschap lezen, zodat op speelse wijze het lezen aantrekkelijk 
wordt gemaakt. 

 Begrijpend lezen in de cultuurlessen te integreren. 
 Systematisch schrijfonderwijs te geven en regelmatig schrijfopdrachten te laten maken en 

nabespreken. 
 
 
2. Cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis, door: 

 De nieuwe methode ‘Nederland in zicht’ van de Stichting NOB te blijven gebruiken in de 
bovenbouw en in te voeren in de midden- en onderbouw. 

 Thematisch te werken in alle groepen, gericht op Nederlandse feestdagen en 
gebeurtenissen. 

 
3. Woordenschat, door: 

 Het verdiepen van de methode ‘Met woorden in de weer’, een aantrekkelijke en effectieve 
manier om woordenschat onderwijs vorm te geven. 

 
Het uitbreiden van de woordenschat is in het NTC-onderwijs van groot belang. Werken aan 
woordenschat is werken aan schoolsucces (van den Nulft/Verhallen 2002). Kinderen komen vaak 
weinig in aanraking met de Nederlandse taal buiten ‘De Kip’. Hierdoor wordt hun woordenschat niet, 
net als bij hun leeftijdgenoten in Nederland, gemakkelijk vergroot.  
 
Daarom heeft de leerkracht in de zomer van 2007 de cursus ‘Met woorden in de weer’ gevolgd. Er 
wordt ook dit jaar in alle groepen gewerkt aan woordenschatuitbreiding door middel van de ‘viertakt’ 
(voorbewerken, semantiseren, consolideren en controleren) en de drie ‘uitjes’ (uitleggen, uitbeelden 
en uitbreiden). Voor geïnteresseerde ouders is het boek “Met woorden in de weer; praktijkboek voor 
het basisonderwijs” van Verhallen en Van den Nulft op ‘De Kip’ aanwezig.  

2.2 Het klimaat van de school 
Bij de ontwikkeling van kinderen spelen de omgeving en de sfeer waarin zij zich ontwikkelen een grote 
rol. Op ‘De Kip’ wordt daarom gestreefd naar een zo gunstig mogelijke leeromgeving, waarin: 
• Leerlingen zich veilig voelen en een eigen plekje hebben; 
• Leerlingen zich zowel door hun klasgenootjes als door hun leerkracht geaccepteerd voelen; 
• Leerlingen meer worden beoordeeld op wat zij kunnen dan op wat zij (nog) niet kunnen; 
• Een zekere orde en regelmaat heerst met vaste opbouw in de lessen; 
• De lesstof zoveel mogelijk aansluit bij de belevingswereld en interesses van de leerlingen; 
• Materiaal aanwezig is dat de ontwikkeling prikkelt en stimuleert. 
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Naast deze zaken is een goede verstandhouding tussen de school en de ouders noodzakelijk en is 
het belangrijk dat de leerlingen ook thuis de nodige feedback ontvangen op de lessen Nederlands. De 
leerkracht stimuleert de ouders dan ook thuis (meer) Nederlands te spreken en Nederlandstalige 
boeken voor te lezen of zelf te laten lezen. Indien de ouders hiervoor open staan, zal ook huiswerk 
mee worden gegeven dat door de leerling met hulp van de ouders gemaakt wordt.  
 
Verder zal het actief deelnemen van ouders bij culturele activiteiten de betrokkenheid en het 
enthousiasme van de leerlingen vergroten. De leerkracht zal dan ook te allen tijde de ouders 
stimuleren om een actieve rol te spelen bij de organisatie en uitvoering van deze activiteiten. 
 
Voorts wordt er rekening gehouden met het feit dat de NTC-lessen voor de leerlingen een extra 
belasting vormen tijdens de schoolweek. Dit geldt met name voor de uren die na de reguliere 
schooltijden worden gegeven. Het is hierom van belang dat de NTC-lessen op een plezierige en 
ontspannen wijze verlopen, in een sfeer waar ook plaats is voor ‘spelen’ naast ‘werken’. 
 
Ten behoeve van het behouden van een goede sfeer op school, maakt de leerkracht samen met de 
leerlingen afspraken over het omgaan met elkaar. Deze afspraken zullen gedurende het schooljaar 
zichtbaar zijn in het Kippenhok. 
 
De school is een rookvrije zone en er wordt niet gepest, gescholden of gevloekt. Bij herhaalde 
overtredingen treedt 2.3 in werking. 

2.3 Schorsing 
Leerkracht en bestuur behouden het recht een leerling te schorsen bij ernstig wangedrag. Als door 
mondelinge waarschuwingen het gedrag niet verbetert, of als er meteen al emotionele of fysieke 
schade toegebracht is aan een leerling, leerkracht of inventaris, volgt een brief aan de ouders waarin 
een tijdelijke schorsing wordt aangekondigd. Bestuur, leerkracht, ouders en eventueel 
vertrouwenspersoon zullen proberen tot een oplossing te komen. Het bestuur behoudt het recht de 
leerling te verwijderen van school zonder restitutie van lesgeld. 
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3. De organisatie van het onderwijs 

3.1 De organisatie van de school 
 
Schoolorganisatie 
Het NTC-onderwijs is voor de meeste kinderen een aanvulling op het onderwijs dat zij op de 
dagschool ontvangen. De leerlingen bezoeken verschillende scholen, die Frans- of Engelstalig 
onderwijs verzorgen. Alle lessen worden gegeven in het schoolgebouw van ‘het Kippenhok’. 
 
Conform de eis van de Nederlandse onderwijsinspectie, dient elk kind gedurende het schooljaar 120 
uur NTC-onderwijs te ontvangen. Om aan deze eis te voldoen is een lesrooster en jaarplanning 
opgesteld (zie hoofdstuk 9) waarbij iedere leerling vier uur per week NTC-lessen volgt gedurende 
vijfendertig schoolweken. Hiermee wordt ruimschoots aan de minimale eis van 120 uur per leerling per 
schooljaar voldaan. De kleutergroep krijgt drie uur per week les. Samen met de buitenschoolse 
activiteiten komt ook deze groep aan de benodigde uren.  
 
Taalniveaus 
Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus; dit 
geldt ook voor ‘De Kip’ in Laos.  
 
Op basis van de doelstellingen voor dit type onderwijs in het buitenland, wordt onderscheid gemaakt 
tussen NTC Richting 1, 2 en 3. Voor het basisonderwijs zijn per richting de volgende doelstellingen te 
onderscheiden, overgenomen van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland:  
• NTC Richting 1 (afgekort NT1 of R1): Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in 

Nederland. Er wordt toegewerkt naar het bereiken van de kerndoelen van de Nederlandse 
taal. Deze leerlingen spreken thuis meestal overwegend Nederlands en gebruiken daarnaast 
vaak nog een of meer andere talen. De woordenschat varieert en het schriftelijk taalgebruik is 
beïnvloed door het onderwijs in de dagschooltaal.  

• NTC Richting 2 (afgekort NT2 of R2): Zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse 
taal, met het oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Deze richting is niet primair 
gericht op terugkeer in het Nederlands onderwijs. Kerndoelen en tussendoelen voor 
verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze 
kinderen spreken in sommige gevallen thuis Nederlands, maar een andere taal is dominant. 
De nadruk in het NTC-onderwijs ligt op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van 
mondelinge taalvaardigheid.  

• NTC Richting 3 (afgekort NT3 of R3): 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 het als nieuwe taal moeten aanleren.  

 
Op ‘De Kip’ liggen dit jaar de percentages R1, R2 en R3 kinderen ongeveer op respectievelijk 44%, 
56% en 0%. 
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Groepsindeling 
De leerlingen zijn qua werkniveau en/ of leeftijd in  8 groepen te verdelen, analoog aan de basisschool 
groepsniveaus in Nederland. Daarnaast is er een VO-groep met twee leerjaren. In schema ziet dit er 
als volgt uit:  
  

GROEP NAMEN AANTAL 
Groep 2 Ebel (R1) en Rémi (R2) 2 
Groep 3 Achiles (R2) en Connor (R2) 2 
Groep 4 Jerry (R2), Yanick (R2) en Chanthaphone 3 
Groep 5 Jared (R2) 1 
Groep 6 Jef (R2) en Annabel (R1) 2 
Groep 7 Aldo (R1), Steef (R1), Nathan (R1) en Eelke (R1) 4 
VO 1  Julie (R2), Jan (R1) en Corry (R2) 3 
VO 2 Anne Mai (R1) 1 
TOTAAL: 18 

       
Er wordt naar gestreefd om kinderen van hetzelfde niveau samen in te roosteren. Dit bevordert het 
samenwerken, plezier in het leerproces, motivatie, en de onderlinge band. In de lagere groepen is dit 
nog belangrijker dan in de hogere groepen. Hiervoor wordt begrip en medewerking van de ouders 
gevraagd. 
 
In de praktijk wordt er echter regelmatig in heterogeen samengestelde groepen gewerkt. Dit komt door 
de verschillende lesroosters van de dagscholen. Over het algemeen wordt gewerkt met kleine 
groepen, van maximaal 10 kinderen. Bij het maken van het rooster wordt ernaar gestreefd om tijdens 
instructielessen groepen te vormen van maximaal 6 kinderen, verdeeld over maximaal 3 leerjaren.   
 
Organisatie van de zorg aan leerlingen met specifieke behoeften 
De leerlingen van ‘De Kip’ zijn afkomstig uit verschillende taalsituaties, er zijn kinderen die het 
Nederlands als eerste taal hebben, maar ook kinderen voor wie het Nederlands de tweede of zelfs 
derde taal is. Het onderwijs wordt daarom zoveel mogelijk afgestemd op de individuele niveaus van de 
leerlingen. Het geringe leerlingenaantal in de groepen maakt dat heel goed mogelijk.  
 
Hoewel er regelmatig ook gezamenlijke activiteiten uitgevoerd worden, volgt iedere leerling toch zijn of 
haar eigen lesprogramma. Deze manier van werken vergt een grote mate van zelfstandigheid van de 
leerlingen, want de leerkracht moet haar tijd verdelen over de verschillende kinderen. Het leren 
zelfstandig te werken vormt daarom onderdeel van het programma van ‘De Kip’. Evenals de 
omgangsafspraken, zullen de afspraken ten aanzien van het zelfstandig werken zichtbaar zijn in ‘het 
Kippenhok’. 

3.2 De activiteiten van de kinderen 
In deze paragraaf worden de activiteiten beschreven die per bouw of leerjaar worden uitgevoerd. 
 
Activiteiten in de kleuterbouw (peuters en groep 1/2) 
De kleuters werken vooral met thema’s aan de hand van de methode ‘Schatkist’. Deze zullen soms 
hetzelfde zijn als die waarmee de oudere kinderen werken. Een onderbouwmiddag verloopt vrijwel 
hetzelfde als een dagdeel van een Nederlandse kleutergroep. De kinderen leren veel van en met 
elkaar en er is veel ruimte om te spelen. Daartoe is er in het Kippenhok veel speel- en 
ontwikkelingsmateriaal aanwezig. Verder zijn er verschillende ‘hoeken’ om in te spelen en werken. 
Ten slotte maakt deze groep gebruik van de speelplaats, de kinderfietsen en het videolokaal van de 
VIS.  
 
De activiteiten bij de kleuters zijn vooral gericht op het uitbreiden van de woordenschat. Daarnaast zal 
bij de kleuters de ontluikende geletterdheid gestimuleerd worden. Het accent ligt hierbij op spelend en 
ontdekkend leren, (nog) niet op het leren lezen.  
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Activiteiten die regelmatig terugkeren zijn: 
• Open kringgesprekken, waarin kinderen over hun ervaringen vertellen en leren luisteren naar 

en reageren op elkaar; 
• Gesloten kringgesprekken, waarin kinderen over een thema praten;  
• Het zingen van liedjes; 
• Het werken met ontwikkelingsmateriaal; 
• Het spelen van kringspelletjes; 
• Buiten spelen, al dan niet in de vorm van een spelles; 
• Samen eten en drinken; 
• Het voorlezen van (prenten)boeken; 
• Expressieactiviteiten zoals tekenen, schilderen en drama; 
• Het werken en spelen in hoeken. 
 
Groep 3 
De kinderen in deze groep zijn voornamelijk bezig met het leren lezen en schrijven. Op ‘De Kip’ wordt 
gewerkt met de nieuwe versie van “De Leessleutel” voor aanvankelijk lezen en schrijven. Deze 
methode is in de zomer van 2007 aangeschaft en wordt met behulp van de NTC-module van de 
stichting NOB gebruikt. Tweeëneenhalf uur per week wordt er met deze methode geoefend met het 
lezen en schrijven en wordt er aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, anderhalf 
uur per week is voor culturele activiteiten en mondelinge activiteiten of toetsen.  
In de Leessleutel volgt er na ieder thema (een thema duurt ongeveer twee weken) een toets. In 8.1 en 
8.2 vindt u meer informatie over de methodeonafhankelijke toetsen die in deze groep worden 
afgenomen.  
 
Groep 4 t/m 8  
In de groepen 4 tot en met 8 wordt voor het derde achtereenvolgende jaar met de nieuwe Taaljournaal 
gewerkt, een nieuwe geïntegreerde taalmethode. Alle groepen werken met de taallijn van deze 
methode. Vanaf dit jaar zullen alle groepen ook met de spellinglijn werken.  
 
Voor de meeste kinderen geldt dat één uur per week wordt besteed aan taalbeschouwing en 
woordenschat, één uur per week aan spelling en woordenschat, één uur per week aan 
keuzeactiviteiten gericht op verschillende leerdoelen en één uur per week aan culturele activiteiten en 
mondelinge activiteiten of toetsen. Een deel van het lesprogramma verwerken de kinderen op de 
computer met het woordenschatprogramma van Taaljournaal. 
 
Iedere twee weken maken de kinderen een taaltoets waarin ook de woordenschat wordt getoetst. 
Leerlingen maken voor spelling iedere 4 weken een mixtoets (vergelijkbaar met een dictee). In 8.1 en 
8.2 vindt u meer informatie over de methodeonafhankelijke toetsen die in deze groepen worden 
afgenomen.  
 
R3 
Bij leerlingen die het Nederlands minder goed beheersen, ligt de nadruk vooral op mondeling 
taalgebruik en uitbreiding van de woordenschat. Als er een basis is gelegd zal er ook gewerkt worden 
aan schriftelijke taalvaardigheid. Methoden zoals “Stenvert”, “Zebra” en “Woordenschatkamer” zijn 
speciaal gericht op de uitbreiding van de woordenschat van anderstalige kinderen.  
Ook R3-leerlingen zullen boekjes op hun eigen niveau lezen, spellingsoefeningen doen en dictees 
maken, op de computer extra oefenen met spelling en met nieuwe woorden en mondelinge spelletjes 
spelen ter vergroting van de woordenschat.  
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VO 
VO-leerlingen werken met de methode Taallijnen ondersteund door het EDUFAX leerpakket. Iedere 
week maken zij één taak uit dat pakket. Na twee taken, die steeds één hoofdstuk behelzen, volgt in de 
derde week een toets. Wanneer deze niet voldoende wordt gemaakt, krijgt de leerling een herkansing. 
Daarnaast worden per jaar minimaal twee boeken gelezen, verwerkt in een leesverslag en besproken 
in de groep. Tot slot maken de leerlingen gezamenlijk op school vier spreek- en luisteropdrachten.  
 
De leerlingen komen twee uur per week naar Nederlandse les. De lessen vinden plaats in het 
computerlokaal van de VIS. Tijdens de les bespreekt de leerkracht met hen de gemaakte taak, krijgen 
de leerlingen gelegenheid om onder begeleiding aan de volgende taak te beginnen en/ of maken ze 
de toets of andere onderdelen van het lesprogramma. De rest van de taak maken zij zelfstandig thuis. 
Meestal is dit nog minimaal één uur werk. 
 
Het voordeel van het maken van het EDUFAX-pakket onder begeleiding van de leerkracht op ‘De Kip’ 
is dat leerlingen kunnen samenwerken en waar nodig hulp kunnen krijgen van de leerkracht.  
 
Methoden 
Naast de hierboven genoemde methoden die in elk leerjaar als reguliere methode worden gebruikt, 
zijn er in ‘De Kip’ nog een groot aantal andere methoden aanwezig. Deze methoden worden 
voornamelijk gebruikt als extra oefenmateriaal voor kinderen die moeite hebben met bepaalde 
leerstof. Voorbeelden van deze methoden zijn: “Spelling in de Lift” en de oude “Taaljournaal”. 
 
Thematisch werken en Cultuur 
Zowel de kleuters als de oudere kinderen hebben in het verleden het thematisch werken als zeer 
plezierig ervaren. Ook dit schooljaar starten we met twee themamiddagen, te weten een middag voor 
de groepen 4 t/m 6 (op woensdag) en een middag voor de groepen 6 t/m 8 (op donderdag). Ook bij de 
groep 1/2 op de vrijdagmiddag zal er veel met thema’s gewerkt worden.  
 
De ouders worden via de website op de hoogte gehouden van de thema’s die aan bod komen. Op die 
manier kunnen zij thuis inspelen op de materie die op school wordt aangeboden. 
 
De invulling van de thema’s wordt verzorgd door de leerkracht. Zij zal daarbij voornamelijk gebruik 
maken van de nieuwe cultuurmethode ‘Nederland in zicht’ en van relevante internetsites. Deze 
methode is in 2008 ontwikkeld en uitgegeven door de stichting NOB, speciaal voor Nederlands 
onderwijs in het buitenland.  

3.3 De samenstelling van het team 
Ginny de la Croix is dit jaar wederom de leerkracht die het NTC-onderwijs in Vientiane verzorgt. Zij 
vervult alle functies die normaal binnen een schoolteam te vinden zijn. Het schoolbestuur heeft hierbij 
een ondersteunende rol. 
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4. De zorg voor kinderen 

4.1 De plaatsing en opvang van nieuwe leerlingen 
Kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 14 jaar, van wie ten minste één van de ouders het Nederlands als 
moedertaal heeft en/ of de Belgische of Nederlandse nationaliteit bezit, kunnen worden aangemeld 
voor het NTC-onderwijs. 
 
Bij de opstelling en uitvoering van het programma wordt voorrang gegeven aan kinderen: 
• In de basisschool- tot onderbouw VO-leeftijd; 
• Waarvan één of beide ouders/opvoeders het Nederlands als moedertaal hebben; 
• Die in de toekomst Nederlandstalig onderwijs gaan/blijven volgen. 
 
Bij voldoende belangstelling en zover er a) ruimte binnen het lesrooster bestaat en b) volledige 
instemming van leerkracht en bestuur is, zal er een dagdeel per week een peutergroep georganiseerd 
worden voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar om hen voor te bereiden op het Nederlandse 
taalonderwijs. Dit schooljaar starten we niet met een dergelijke groep, omdat er geen kinderen van die 
leeftijd zijn aangemeld. 
 
Na de eerste aanmelding bij de leerkracht of één van de bestuursleden zal een intakegesprek 
plaatsvinden met de leerkracht. Desgewenst wordt de nieuwe leerling aangeboden een les mee te 
draaien. Aan de hand van het intakegesprek komen zaken aan de orde zoals de beginsituatie van de 
leerling, verwachtingen van de ouders en de leerkracht, de adresgegevens, het schoolverleden en 
medische informatie. Deze gegevens worden ingevuld op het leerlinginformatieformulier (zie bijlage 
3). Na het ondertekenen van dit formulier en het betalen van het lesgeld is de formele aanmelding een 
feit.  
 
Om de start van de leerling op ‘De Kip’ zo soepel mogelijk te laten verlopen, wordt ouders verzocht de 
leerlinggegevens die eventueel door een eerder bezochte school zijn meegegeven aan de leerkracht 
te overhandigen, zoals: 
• Een onderwijskundig rapport; 
• De gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; 
• Het meest recente schoolrapport; 
• Het bewijs van uitschrijving van de vorige school; 
• Een eventueel handelingsplan. 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school  
 
De vastlegging van gegevens over leerlingen door de leerkracht 
Voor iedere leerling wordt een leerlingenmap bijgehouden. In deze map worden gegevens 
opgenomen aangaande gesprekken met ouders, toets- en rapportgegevens, observaties van de 
leerkracht en eventuele speciale onderzoeken of handelingsplannen. 
 
De inhoud van de leerlingenmap komt tijdens oudergesprekken aan de orde. Op verzoek kunnen 
ouders deze gegevens ook op andere momenten inzien. De inhoud van de leerlingenmap ‘verhuist’ 
aan het eind van ieder schooljaar naar het leerlingenarchief.  
 
Rapporten en oudergesprekken 
Tweemaal per jaar (rond kerst en aan het einde van het schooljaar) krijgen de kinderen een rapport 
uitgereikt. In dezelfde week worden de ouders uitgenodigd om dit rapport met de leerkracht te 
bespreken.  
Als hiertoe aanleiding is, zullen ouders ook tussentijds uitgenodigd worden voor een gesprek. Ouders 
die zelf behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht, kunnen deze hier te allen tijde om 
verzoeken.  
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Het beoordelen van het werk en het registreren van vorderingen 
Na iedere les beoordeelt de leerkracht het werk van de kinderen, hetgeen als voornaamste doel heeft 
in de volgende les aan te sluiten op de beginsituatie van de kinderen. Tijdens lessen waarbij vooral 
het mondelinge taalgebruik centraal staat, noteert de leerkracht haar observaties.  
De resultaten van de methodegebonden toetsen, die vooral dienen aan te geven waar een leerling is 
in de leerstof, worden nauwkeurig geregistreerd. Op grond van deze gegevens wordt het 
onderwijsaanbod waar nodig bijgesteld. Dit wordt vastgelegd in een handelingsplan, dat wordt 
besproken met de ouders. 
 
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van methodeonafhankelijke toetsen, zoals delen van het Cito-
leerlingvolgsysteem, AVI-toetsen (technisch lezen) en de TAK-toets (Taaltoets Alle Kinderen). Aan de 
hand van de resultaten van deze toetsen worden leerlingen op hun ontwikkelingsniveau ingeschaald 
en zal het onderwijs daarop worden aangepast. Ook dit wordt vastgelegd in een handelingsplan en 
besproken met de ouders. 

4.3 De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
De procedure die gevolgd wordt in geval van problemen met de basisvaardigheden.  
De methodeonafhankelijke toetsen voor spelling, taal en lezen van het leerlingvolgsysteem worden op 
verschillende momenten in het schooljaar afgenomen (zie hoofdstuk 8). De resultaten van deze 
toetsen worden weergegeven in een grafiek, een soort ‘groeicurve’ voor leerresultaten. Als uit deze 
grafiek mocht blijken dat een kind stilstaat of zelfs achteruitgaat in zijn of haar taalontwikkeling zal de 
leerkracht voor deze leerling een individueel handelingsplan opstellen, en na overleg met de ouders, 
uitvoeren.  
 
Dit zal, indien gewenst door de ouders en de leerkracht, voorafgegaan worden door een gesprek met 
de dagschool, om te kijken of zich daar vergelijkbare problemen voordoen in de lesstof. Eventueel zal 
de intern begeleider van de dagschool verzocht worden om het benodigde onderzoek uit te voeren en 
de resultaten te bespreken met de ouders en de leerkracht van ‘De Kip’. 
 
Als een handelingsplan onvoldoende resultaten oplevert en de leerkracht een bepaalde oorzaak 
vermoedt achter het probleem, kan de leerkracht in overleg met de ouders een test aanvragen bij de 
stichting NOB. 
 
De procedure die gevolgd wordt in geval van leer- of sociaal-emotionele problemen  
Als de leerkracht signaleert dat problemen zich voordoen bij een kind, zal zij eerst een gesprek voeren 
met de ouders van het desbetreffende kind. Daarnaast zal de leerkracht contact opnemen met de 
dagschool, om te kijken of de problemen daar ook spelen.  
 
Met toestemming van de ouders zal de leerkracht voor de leerling een handelingsplan schrijven en ten 
uitvoer brengen. Dit handelingsplan zal op gezette tijden geëvalueerd worden, ook met de ouders. 
Indien nodig, kan de leerkracht hieromtrent advies inwinnen bij collega-leerkrachten op de dagschool, 
in Nederland of bij collega-NTC-leerkrachten.  
 
Als het uitvoeren van een handelingsplan onvoldoende is of blijkt te zijn om de problemen het hoofd te 
bieden, zal aan de ouders worden voorgesteld hun kind verder te laten onderzoeken in Nederland, 
bijvoorbeeld tijdens een verlof. Deze onderzoeken kunnen bijvoorbeeld door de stichting NOB 
uitgevoerd worden. Indien hiertoe besloten wordt zal de school een verzoek indienen en het probleem 
beschrijven, en steeds nauw contact houden met de instantie die het onderzoek uitvoert, teneinde het 
kind ook in de NTC-situatie zo goed mogelijk te kunnen blijven begeleiden. Alle documenten zullen 
vertrouwelijk worden behandeld. 
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Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften 
Het overslaan van een jaargroep als de prestaties van een leerling opvallend boven de norm uitsteken 
of ‘het zitten blijven’ als de ontwikkeling van een kind opvallend achterblijft, zijn zaken die op ‘De Kip’ 
niet van toepassing zijn, vanwege het individuele leertraject dat elk kind doorloopt.  
 
Veel kinderen doen langer dan een schooljaar over het doorlopen van de lesstof die bij een bepaald 
leerjaar hoort. In Nederland krijgen kinderen gemiddeld acht uur per week taallessen in de NTC-
situatie terwijl op ‘De Kip’ slechts vier uur beschikbaar is. Verder horen, spreken en lezen veel 
kinderen hier relatief weinig Nederlands buiten de NTC-lessen. Het is wel mogelijk om de lesstof van 
een jaargroep af te ronden als leerling en ouders hiervoor gemotiveerd zijn en rekening houden met 
wekelijks huiswerk. Er zal in alle gevallen met de ouders besproken worden in welk tempo de 
leerkracht denkt dat de leerling het NTC-programma zal doorlopen. 
 
Helaas is de school niet geschikt voor rolstoelen. Ook heeft het team van ‘De Kip’ geen expertise en 
middelen om leerlingen met een verstandelijke handicap te begeleiden.  

4.4 De begeleiding bij doorstroom naar onderwijs in Nederland of België 
Ondersteuning voor leerlingen die op korte termijn instromen in het Nederlandse onderwijs 
Wanneer er ouders zijn die te kennen geven binnenkort (terug) naar Nederland of België te gaan en 
daar hun kinderen in het Nederlandstalige onderwijs willen laten instromen, zal de leerkracht samen 
met de ouders een plan opstellen om een dergelijke instroom zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
 
De voorlichting aan ouders ten behoeve van de schoolkeuze van leerlingen 
Mochten er leerlingen zijn die zullen instromen in het voortgezet onderwijs in Nederland of daarbuiten, 
dan zal de leerkracht bij de CITO de Nederlandse eindtoetsen voor het basisonderwijs aanvragen. Op 
basis van de resultaten van de eindtoets en met behulp van de gegevens van het leerlingvolgsysteem 
zal de leerkracht de ouders adviseren omtrent de schoolkeuze voor hun kind. In principe worden van 
de CITO-eindtoets alleen de deeltoetsen ‘taal’ en ‘studievaardigheden’ afgenomen.  
 
Er zal worden geïnventariseerd welke hulpmiddelen gebruikt kunnen worden bij de overgang van 
kinderen naar het voortgezet onderwijs in België, als een dergelijke situatie zich voordoet. Verder kan 
de school voorlichten en helpen met het uitzoeken van relevante adressen. Uiteindelijk bepalen de 
ouders zelf de definitieve schoolkeuze. 
 
De procedure die gevolgd wordt bij het vertrek van leerlingen (bij verhuizing) 
Gedurende de hele schoolperiode worden de vorderingen van de leerlingen geregistreerd in de 
leerlingenmap. In de laatste weken voor het vertrek vindt er een eindgesprek plaats met de ouders. 
De ouders ontvangen daarbij het leerlingendossier van hun kind, met de volgende documenten: 
• Het onderwijskundig rapport; 
• Het schoolrapport; 
• Het leerlingvolgsysteem; 
• Het bewijs van uitschrijving.  

4.5 Naschoolse activiteiten voor kinderen 
Omdat voor de kinderen het NTC-onderwijs een extra belasting is naast hun dagonderwijs, wordt er 
naar gestreefd de tijd op ‘De Kip’ zo zinvol mogelijk te besteden, zodat er voor de kinderen weinig 
huiswerk overblijft. Wel zal de leerkracht de kinderen stimuleren regelmatig Nederlandstalige boeken 
of video’s mee naar huis te nemen om daar te lezen of te bekijken. Daarnaast kan de leerkracht 
desgewenst de ouders en leerlingen informeren over relevante websites.  
 
Het kan voorkomen dat een leerling huiswerk mee krijgt als er sprake is van regelmatig lesverzuim, 
een slechte werkhouding tijdens de NTC-lessen of als ouders of leerling hierom verzoeken. Geen 
andere redenen? Verwachtingen van ouders hieromtrent worden bij het intake gesprek en tijdens 
oudergesprekken geïnventariseerd. Huiswerkbegeleiding wordt niet door de school georganiseerd; 
ouders worden gestimuleerd hun kinderen hierbij te helpen. 
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4.6 Buitenschoolse activiteiten 
De Nederlandse feestdagen worden gezamenlijk gevierd. Dergelijke activiteiten vinden meestal buiten 
de reguliere schooltijden plaats. De ouders wordt verzocht te helpen bij de organisatie van de 
festiviteiten, zoals het vieren van Sint Maarten, Sinterklaas en Koninginnedag. Jaarlijks vindt een 
schoolreisje plaats voor ‘De Kip’ leerlingen en hun familie. 

4.7 Fysieke zorg 
 
EHBO/medische behandeling 
In het Kippenhok is een EHBO-trommeltje met de meest basale eerste-hulp-artikelen (jodium, 
pleisters en verband) aanwezig. De leerkracht zal kleine verwondingen verzorgen of leerlingen 
doorsturen naar de EHBO-post op de VIS.  
 
Indien een leerling door ziekte of verwonding niet (meer) in staat is om deel te nemen aan de les, zal 
de leerkracht de ouders hiervan op de hoogte brengen. De ouders zijn dan verplicht te zorgen dat hun 
kind wordt opgehaald. Wanneer een kind zodanig ziek of gewond is dat er spoedeisende, medische 
hulp nodig is, en de ouders of andere opgegeven contactpersonen zijn niet bereikbaar, dan zal de 
leerkracht medische hulp zoeken bij de arts van de Franse kliniek. Deze arts spreekt Nederlands.  
 
Voor elke leerling moet bij de eerste inschrijving een leerlinginformatieformulier worden ingevuld 
waarop dient te worden aangegeven naar welke arts of instelling hij/zij in geval van medische nood 
gebracht moet worden.  
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5. De leerkracht 

5.1 Wijze van vervanging bij ziekte of afwezigheid van de leerkracht 
Indien de leerkracht door ziekte langer dan een week niet in staat is de lessen te verzorgen, worden 
de lessen overgenomen door de door het bestuur aangewezen invalkracht. Mocht zowel de 
invalkracht als één van de andere ouders niet voor vervanging beschikbaar zijn, dan zullen de lessen 
komen te vervallen en indien mogelijk worden ingehaald op een ander moment. 
De leerkracht heeft een map waarin de lesplanning en de routines staan genoteerd. Deze map wordt 
bij afwezigheid van de leerkracht door de invalkracht gebruikt, teneinde de continuïteit van de lessen 
te waarborgen. 

5.2 Scholing van de leerkracht 
De leerkracht van ‘De Kip’ is in het bezit van een onderwijsbevoegdheid voor lesgeven op een 
basisschool. Alvorens aangenomen te zijn door stichting ‘De Kip’, heeft de leerkracht dus de Pabo 
afgerond. Bovendien gaat de voorkeur uit naar een ervaren leerkracht.  
 
Daarnaast biedt stichting ‘De Kip’ de leerkracht iedere zomer de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de cursussen die gegeven worden door de stichting NOB. Op deze wijze wordt de kwaliteit van het 
onderwijs in ‘De Kip’ gewaarborgd. In de zomer van 2007 heeft de leerkracht de cursus ‘Met woorden 
in de weer’ gevolgd. Zij zal deze methode die woordenschatonderwijs aantrekkelijk en effectief maakt, 
dit jaar wederom inzetten in haar onderwijs (zie 2.1, Prioriteiten).  
 
Het is van belang dat de leerkracht de ontwikkelingen op onderwijsgebied in Nederland zo goed 
mogelijk volgt. Gedurende het schooljaar kan de leerkracht overleggen (via internet) met andere 
leerkrachten van NTC-locaties in de wereld en kan zij een beroep doen op begeleiding door de 
stichting NOB. Ook vakbladen en internet helpen om de (onderwijs)ontwikkelingen in Nederland bij te 
houden. 
  
De huidige leerkracht, Ginny de la Croix, is 34 lentes jong en heeft haar studie psychologie in 1997 
afgerond aan de Universiteit van Utrecht. Zij heeft aansluitend bij de Rutgers Stichting training en 
voorlichting gegeven op het gebied van seksualiteit en seksueel overdraagbare aandoeningen- en 
HIV/AIDS bestrijding binnen de verstandelijk gehandicaptenzorg, de psychiatrie en het onderwijs. 
Vervolgens was zij een aantal jaar werkzaam als jobcoach in het bedrijfsleven, waarbij ze sociale en 
communicatieve vaardigheidstrainingen en individuele begeleiding gaf aan mensen die re-
integreerden in het arbeidsproces.  
 
Ruim zeven jaar geleden koos zij heel bewust voor het onderwijs en gaf zij sindsdien les op een 
binnenstadsschool in Den Haag. Zij behaalde haar Pabo-diploma aan de Hogeschool In Holland naast 
het werken in de praktijk. In die periode heeft zij veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen 
die Nederlands als tweede taal hadden.  
 
Het bevorderen van de woordenschat en de taalontwikkeling van deze groep, evenals het creëren van 
een veilige en uitdagende leeromgeving werden haar speerpunten, die zij graag en met volle 
overtuiging vormgeeft in het onderwijs op ‘De Kip’. 
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6. De ouders 

6.1 Het belang van de betrokkenheid van de ouders 
Van ouders en leerkracht wordt verwacht dat zij handelen in het belang van het kind. Er wordt getracht 
een goede samenwerking tussen school en ouders te creëren door de school toegankelijk te maken 
voor de ouders en hen zo goed mogelijk te informeren (zie 6.2). Met uitzondering van persoonlijke 
dossiers van de leerkracht en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens van de school ter 
inzage. 
 
Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in de leerkracht. Begrip en respect voor 
elkaar zijn uitgangspunten voor een goede communicatie. Tevens wordt er vanuit gegaan dat ouders 
alles in het werk zullen stellen om te voorkomen dat hun kinderen lessen missen en te laat komen (zie 
9.2). 
 
In het kader van het NTC-onderwijs is het noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen hebben 
ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing van het kind. Deze doelen 
worden gespecificeerd in het leerlinginformatieformulier en in de oudergesprekken.  
 
Er is een direct verband tussen de mate waarin het kind thuis Nederlands krijgt aangeboden en 
gestimuleerd wordt, en het behalen van de doelstellingen van de NTC-lessen. Verder is de mate van 
betrokkenheid van ouders bij alles wat er op ‘De Kip’ gebeurt van invloed op het enthousiasme en dus 
ook op het leerproces van de kinderen. Daarnaast is het voor de leerkracht van belang dat er bij 
verschillende activiteiten extra hulp is. Ouders worden dan ook gevraagd actief deel te nemen aan de 
activiteiten van ‘De Kip’. 

6.2 Informatievoorziening aan ouders over het NTC-programma 
Ouders krijgen ieder jaar de schoolgids (Statuten en huishoudelijk reglement op aanvraag). De 
bestuursrichtlijn 2005 en het schoolplan 2006-2010 zijn ter inzage beschikbaar op school.  
 
Ten minste een keer per jaar zal er door het bestuur een algemene ouderavond/oudervergadering 
georganiseerd worden voor alle ouders. Tijdens deze ouderavonden komen bestuurszaken en 
algemene zaken aan de orde. Waar mogelijk worden deze bijeenkomsten gecombineerd met een 
presentatie van de leerkracht en/of een uitvoering door de leerlingen.  
 
Daarnaast zal een keer per jaar een informatieavond georganiseerd worden. Tijdens deze avond 
informeert de leerkracht de ouders over een specifiek onderwerp op het gebied van onderwijs. 
 
Ten minste één maal per jaar vinden gesprekken plaats tussen de leerkracht en de ouders naar 
aanleiding van de rapporten. Per kind zullen vorderingen en prognoses besproken worden. Aan het 
begin van het schooljaar zal de leerkracht de leerdoelen voor het schooljaar bespreken met de 
ouders. Hiernaast kunnen ouders, wanneer zij daar de behoefte toe voelen, zelf een gesprek met de 
leerkracht aanvragen. Als de leerkracht een gesprek wenselijk acht, zal deze vanzelfsprekend daartoe 
het initiatief nemen. 
 
Andere middelen voor informatievoorziening zijn: de website, e-mail, brieven die aan leerlingen 
worden meegegeven, de schoolkrant en het prikbord bij de deur. Gestreefd wordt de schoolkrant drie 
keer per jaar mee te geven. De website is sinds november 2006 ‘in de lucht’. De website is bedoeld 
om ouders te informeren. Zo is op de website te zien welke thema’s er behandeld worden gedurende 
het schooljaar. Daarnaast zijn er belangrijke documenten te vinden, zoals de Bestuursrichtlijn, het 
Noodplan, de Schoolgids en het Schoolplan. Voor kinderen zijn de schoolkranten en de 
kinderboekenlijst van de bibliotheek te downloaden. Verder zijn er voornamelijk verslagen van de 
leerlingen te lezen over activiteiten op ‘De Kip’.  
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6.3 Inspraak 
Het bestuur van Stichting ‘De Kip’ is formeel verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de school. 
Dit bestuur bestaat uit minimaal drie leden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Er 
wordt gestreefd naar een bestuur met vijf leden. De regels voor vervanging van dit bestuur staan 
beschreven in de statuten. Aan het einde van ieder schooljaar wordt het (nieuwe) schoolbestuur 
gekozen of benoemd. De namen en contactgegevens van de bestuursleden staan vermeld in 
hoofdstuk 10. 
 
De oudervergaderingen/ouderavonden worden gewoonlijk in oktober en mei gehouden. Het bestuur 
kan besluiten een tussentijdse vergadering te beleggen. Ook ouders, mits het initiatief hiervoor 
afkomstig is van ten minste drie verschillende gezinnen, kunnen een oudervergadering bijeen roepen. 
Iedere ouder kan deelnemen aan deze vergaderingen, mits financiële verplichtingen ten opzichte van 
‘De Kip’ zijn nagekomen. 

6.4 Ouderactiviteiten 
De activiteiten die de school ieder jaar organiseert, kunnen niet tot stand komen zonder de hulp en de 
inbreng van ouders. Voorafgaand aan deze activiteiten zal dan ook de hulp van de ouders worden 
ingeroepen. Daarnaast zal bij een aantal lopende zaken hulp van ouders nodig zijn. Te denken valt 
aan het op orde brengen en houden van de bibliotheek, het helpen bij knutselmiddagen of het 
inzamelen van kostenloze knutselmaterialen voor de school.  

6.5 Contact en overleg tussen leerkracht en ouders  
Indien ouders naast de reguliere gesprekken nader overleg wensen te voeren (over leervorderingen 
en/of problemen van hun kind) kunnen zij de leerkracht zowel schriftelijk als mondeling hierom 
verzoeken. 

6.6 Klachtenprocedure 
Het bestuur en de leerkracht zijn er van overtuigd dat ‘De Kip’ goed onderwijs verzorgt voor alle 
kinderen en dat de leerkracht en het bestuur hun uiterste best doen om goede relaties te onderhouden 
met alle ouders en leerlingen. Het bestuur en de leerkracht staan echter open voor suggesties ter 
verbetering van het onderwijs. Bovendien is de school verplicht regels en procedures te hebben voor 
het omgaan met klachten van leerlingen en/of ouders. Het klachtenbeleid zoals hieronder uiteengezet 
is, legt uit welke procedures ‘De Kip’ volgt in geval van klachten. 
 
Doelstellingen 
De school wil open, eerlijk en fair zijn bij het behandelen van klachten. Elke klacht wordt zo zorgvuldig 
en tijdig mogelijk behandeld. We streven er naar elke klacht door middel van en dialoog en wederzijds 
begrip op te lossen. In alle gevallen zal het belang van de leerling voorop staan. We zullen voldoende 
mogelijkheid scheppen om elke klacht volledig te bespreken en te behandelen. We hopen dat ouders 
hun klachten tijdig met ons delen, zodat ze zo spoedig mogelijk aangepakt kunnen worden. 
 
Het klachtenproces  
Hoe een klacht naar voren te brengen? Als een ouder bezorgd is over iets met betrekking tot het 
Nederlandse Taal en Cultuur onderwijs dat ‘De Kip’ aanbiedt, bespreekt deze dat in eerste instantie 
met de leerkracht. De leerkracht streeft altijd na dat de leerling met plezier naar school gaat en 
vooruitgang boekt. De leerkracht observeert dit continu en weet dan ook wanneer er een probleem of 
moeilijkheid speelt waarop direct achtie ondernomen wordt. 
 
Wat te doen als een zaak niet kan worden opgelost door informele discussie  
Wanneer een ouder het govoel heeft dat een situatie niet is opgelost in overleg met de leerkracht of 
dat het een zorg/klacht betreft die voldoende belangrijk is om er meerdere mensen bij te betrekken, 
moet er contact worden opgenomen met het bestuur. Het bestuur neemt een dergelijke klacht serieus 
en onderzoekt het geval zorgvuldig. Alle partijen worden bij dit onderzoek betrokken, dus ook de 
leerkracht. 
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Het delen van een klacht over de leerkracht 
Indien een ouder een klacht heeft over de leerkracht, moet de ouder contact opnemen met het 
bestuur. Het bestuur zal de zaak nauwkeurig onderzoeken en naar een oplossing zoeken in dialoog 
met de leerkracht en ouder(s). Als de ouder nog steeds ontevreden is, kan deze een formele klacht 
indienen zoals hieronder aangegeven. 
 
Het indienen van een formele klacht 
Louter wanneer een informele klacht niet opgelost kan worden, kan een formele klacht worden 
opgesteld. De klacht moet op schrift worden ingediend bij het bestuur van ‘De Kip’, met een duidelijke 
beschrijving van de klacht, en hoe er tot nu toe mee is omgegaan. Deze klacht kan naar de postbus 
van de school gestuurd worden of afgegeven worden bij een der bestuursleden. 
 
Allereerst bevestigt het bestuur ontvangst van een formele geschreven klacht binnen zeven dagen na 
ontvangst (indien verstuurd buiten de vakantieperioden). Een klacht zal altijd met zorg en vertrouwelijk 
behandeld worden. Het bestuur moet alle geschreven klachten behandelen binnen vier weken na 
ontvangst. Het organiseert een bijeenkomst waarin één of twee vertegenwoordigers van het bestuur 
de klacht in detail bespreken met de ouder. Indien nodig, zullen informanten worden geraadpleegd. 
Hierbij wordt de ouder ten minste drie dagen van te voren hiervan op de hoogte gebracht. Na het 
aanhoren van de feiten neemt het bestuur een beslissing en informeert de ouder op schrift hierover. 
Alles zal in het werk worden gesteld om de klacht naar wederzijdse voldoening op te lossen. 
 
Mocht dit niet lukken, dan wordt een klachtencommissie in het leven geroepen, bestaande uit drie 
personen: de vertrouwenspersoon (zie hoofdstuk 10), een vertegenwoordiger van het bestuur en een 
vertegenwoordiger van de ouder die de klacht heeft ingediend. Deze personen mogen geen directe 
binding met de school hebben. De klachtencommissie heeft een adviserende rol richting ouder en 
bestuur, met als doel de klacht zo objectief mogelijk en naar tevredenheid van de betrokkenen op te 
lossen. Het bestuur heeft het uiteindelijke beslisrecht. 
 
Wie hierna te benaderen? 
Als de klacht niet is opgelost, kan de ouder een klacht indienen bij de Stichting NOB. De Stichting 
NOB kan advies verlenen aan de ouder met klachten (zie hoofdstuk 10). 
 
Als een ouder nog steeds van mening is dat de klacht niet naar behoren is behandeld, kan hij/ zij 
contact opnemen met de onderwijsinspectie in Nederland (info@owinsp.nl).  
 
Monitoring 
Het bestuur volgt de klachtenprocedure en houdt een vertrouwelijk rapport bij van alle klachten, om 
ervoor te zorgen dat er deugdelijk opvolging aan is gegeven. Het rapport beschrijft de klacht en de 
wijze waarop de klachten zijn opgelost. Dat wordt jaarlijks (aan het eind van het schooljaar) 
geëvalueerd. Het bestuur draagt er zorg voor dat de klachtenprocedure actueel blijft en in lijn is met 
de richtlijnen van het Nederlands onderwijs in het buitenland. Het bestuur draagt er ook zorg voor dat 
ouders hierover geïnformeerd worden (ten minste eenmaal per jaar in de schoolgids). 

6.7 Schoolgeld en ouderbijdragen 
De volgende bedragen zijn vastgesteld voor de verschillende leeftijdscategorieën:  
 
Leeftijd per 1-10-2008:  
• Groep 1, 2 en VO  : US$  750,00 
• Groep 3 tot en met 8 : US$ 1000,00 
 
Gezinnen die gezien hun financiële draagkracht niet in staat zijn deze bedragen op te brengen, 
kunnen bij het bestuur een aanvraag voor een lager tarief indienen. Een goed beargumenteerd 
verzoek dient daartoe binnen twee weken na ontvangst van de rekening te worden ingediend bij de 
penningmeester. Dit verzoek wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken, tijdens een 
besloten sessie. 
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Schoolgeld dient bij voorkeur overgemaakt te worden op het bankrekeningnummer van Stichting ‘De 
Kip’ in Laos of in Nederland (zie hoofdstuk 10), binnen 4 weken na ontvangst van de rekening.  
 
Er wordt geen restitutie van schoolgeld verleend tenzij het kind in kwestie vier maanden achtereen 
niet in staat is geweest NTC-lessen te volgen. De restitutie bedraagt maximaal 40% van het betaalde 
schoolgeld per kind. Als reeds bij aanvang van het schooljaar een eerdere vertrekdatum bekend is, 
dienen de ouders de penningmeester hiervan op de hoogte te stellen zodat een tarief naar rato kan 
worden berekend. 
 
Naast het schoolgeld wordt een inschrijfgeld van US$ 100,00 per gezin in rekening gebracht, bij de 
eerste aanmelding en/of als het oudste kind voor 1 oktober van het schooljaar de leeftijd van 4 jaar 
heeft bereikt. 

6.8 Verzekering 
Via registratie bij de stichting NOB is Stichting ‘De Kip’ aangesloten bij een collectieve Wettelijke 
Aansprakelijkheidsverzekering. De verzekering vergoedt schade berokkend aan derden, veroorzaakt 
door een leerling of leerkracht. Deze dekking geldt alleen tijdens de officiële lesuren en andere in deze 
schoolgids met data omschreven activiteiten.  
 
Voor niet voorziene activiteiten zal de ouders van deelnemende leerlingen eventueel gevraagd 
worden een schriftelijke verklaring te tekenen. Verder heeft de Stichting per 1 juni 2005 een 
inboedelverzekering afgesloten tegen inbraak-, brand- en waterschade. 
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7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

7.1 De activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school 
In de afgelopen schooljaren is er hard gewerkt aan verschillende zaken op onderwijsgebied, zoals het 
invoeren van een leerlingvolgsysteem, het invoeren van een nieuwe taalmethode, het vormgeven aan 
onderwijs in het Nederlands als tweede taal, het structureren van het woordenschatonderwijs, de 
invoering van groepsoverschrijdend thematisch werken, het inzetten van de computer en educatieve 
software tijdens de NTC-lessen en het evalueren van de in de school gebruikte toetsen. Verder is in 
het afgelopen jaar meer aandacht geweest voor het strikter volgen van de toetskalender, het 
inzichtelijk in kaart brengen van de resultaten (o.a. op het rapport), afspraken en regels in de klas 
zichtbaar maken en de aankleding van het lokaal in een typisch Nederlandse sfeer. 
 
Ook dit jaar zijn er verbeterpunten die extra aandacht krijgen. Deze verbeterpunten zijn onder andere 
voortgekomen uit het inspectierapport van maart 2006 en het schoolplan 2006-2010. De voornemens 
van de leerkracht sluiten hier enerzijds goed op aan en zullen anderzijds aanvullend zijn. Het gaat 
hierbij vooral om: 
• Het gestructureerd maken en registreren van handelingsplannen; 
• Verbeterde communicatie naar ouders (o.a. door schoolkranten en website); 
• Meer aandacht voor begrijpend en technisch lezen en leesbevordering binnen de lessen; 
• Meer aandacht voor schrijfonderwijs (stellen) binnen de lessen; 
• Meer aandacht voor cultuur, aardrijkskunde en geschiedenis; 
• Het zelfstandig werk meer gestructureerd aanbieden m.b.v. weektaken; 
• Bibliotheek verder uitbreiden (educatieve DVD’s en CD-Roms) en het gebruik ervan 

optimaliseren. 
 
 7.2 Zorg voor de relatie tussen school en omgeving 
‘De Kip’ werkt op verschillende gebieden samen met de VIS. Vanaf dit schooljaar is het helaas niet 
meer mogelijk dat Nederlandstalige VIS-leerlingen een deel van het lesprogramma van ‘De Kip’ 
tijdens het dagprogramma van de VIS volgen.  
 
Wel maakt de leerkracht gebruik van de faciliteiten (zie 3.4) die daar aanwezig zijn en onderhoudt 
intensieve contacten met de leerkrachten van deze school. Bovendien neemt ‘De Kip’ actief deel aan 
feestelijke activiteiten op de VIS zoals “International Day” en de “Fun Fair”.  
 
De leerkracht heeft verder contacten met de leerkrachten van andere dagscholen: “Ecôle Hoffet”, 
“Kietisack” en “Pattana”. Op deze manier zorgt de leerkracht dat de onderwijskundige aanpak zoveel 
mogelijk bij de verschillende dagscholen aansluit. Streven is om het NTC-onderwijs een 
vanzelfsprekend onderdeel te laten zijn van het (school)leven van de leerlingen. 
 
De stichting NOB wordt indien nodig geraadpleegd over specifieke onderwijsaangelegenheden. Ten 
slotte heeft de leerkracht via e-mail ook contacten met leerkrachten van andere NTC-scholen in de 
regio. 
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8. De resultaten van het onderwijs 
 
Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers of anderszins aangeduid of 
omschreven worden. Het aantal leerlingen dat extra zorg heeft gekregen is gemakkelijk te registreren. 
De resultaten hiervan zijn echter vaak niet direct zichtbaar of meetbaar. De resultaten bij taal, spelling 
en andere kennisvakken zijn door het afnemen van toetsen direct vast te stellen. Moeilijk wordt het in 
geval van taalvaardigheden bij andere vormingsgebieden. Hier is het vaak de leerkracht die door 
zelfevaluatie moet constateren of haar onderwijs de beoogde resultaten heeft opgeleverd. 
 
De ouderenquête en de bestuurszelfevaluatie die zijn uitgevoerd in het vorige schooljaar gaven aan 
dat ouders en leerlingen over het algemeen heel content zijn over de school. Ze zijn zeer tevreden 
met de leerkracht, vinden de schoolaccommodatie prettig en de sfeer op school goed. De weblog was 
een hele goede aanvulling voor de informatie-uitwisseling tussen de leerkracht, leerlingen, ouders, 
familie, ‘vrienden van de Kip’, en het bestuur. 
  
Verbeterpunten die genoemd werden betroffen verbetering van het sanitair op school, duidelijkheid 
over onderwerpen die behandeld worden (om daar thuis op in te kunnen spelen), de bibliotheek, meer 
buitenschoolse activiteiten en aandacht voor geschiedenis en topografie. Aan al deze punten is al of 
wordt opvolging gegeven, zoals is te lezen in deze schoolgids 

8.1 Het Cito-leerlingvolgsysteem 
De resultaten die leerlingen behalen worden gemeten met behulp van het Cito-leerlingvolgsysteem en 
andere toetsen (zie paragraaf 8.2). Op verschillende momenten in het schooljaar worden deze toetsen 
afgenomen. De tijdstippen voor deze toetsen zijn in onze situatie niet altijd gelijk aan het schema, daar 
veel leerlingen pas op latere leeftijd zijn begonnen met het Nederlands en dus een zekere achterstand 
hebben ten opzichte van leerlingen in Nederland. De toetsen worden dan afgenomen op het moment 
dat de leerling de lesstof behorende bij een (deel van een) jaargroep heeft behandeld. 
 
In het verleden is gebleken dat de leerlingen die Nederlands als eerste taal hebben en vanaf groep 3 
Nederlandse lessen hebben gevolgd, overwegend voldoende tot goed scoren bij de verschillende 
toetsen, overeenkomend met B-C niveau op Cito-spelling en woordenschattoetsen. 
Voor meertalige leerlingen, die nog een achterstand aan het inhalen zijn en dus niet werken op 
hetzelfde niveau als leeftijdsgenootjes in Nederland, zijn de scores over het algemeen ook voldoende.  

8.2 Overige toetsen 
Naast de in 8.1 genoemde toetsen van het Cito-leerlingvolgsysteem wordt ook gebruik gemaakt van 
de AVI toets technisch lezen en van de Taaltoets Allochtone Kinderen (TAK). Deze laatste toets wordt 
gebruikt om de taalvaardigheid van leerlingen die het Nederlands als tweede taal leren te meten en 
tevens als instrument om 'probleemgebieden' op te sporen. 
 
De AVI-toets wordt minstens tweemaal, op verschillende momenten in het schooljaar afgenomen, en 
heeft tot doel de technische leesvaardigheid van de leerlingen te meten en hen zodoende boeken aan 
te kunnen bieden die passen bij hun niveau. Deze toets is verder een instrument om de 
leesvaardigheid van leerlingen te vergelijken met die van leerlingen in Nederland. Opnieuw geldt dat 
de leesvaardigheid van ‘De Kip’-leerlingen uit taalsituatie 1 op het niveau is van leeftijdgenoten in 
Nederland. 
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Voor de signalering hanteren we de volgende toetsen: 
 
Leerstofgebied Toets Groep/maand NTC richting 
Taalontwikkeling Taaltoets Alle Kinderen (TAK) 1 t/m 4 (okt/apr) Richting 3 
 Begrippentoets (Cito) 2 (jun) en 3 (jan) Richting 1, 2 en 3 
Spelling  SVS Niet werkwoorden (Cito) 3 t/m 8 (feb/jun) Richting 1,2 
 SVS werkwoorden (Cito) 7 (jun) en 8 (feb) Richting 1,2 
Woordenschat Woordenschattoets (Cito) 3 en 4 (dec/apr) Richting 1, 2, 3 
 Leeswoordenschat (Cito) 5 t/m 8 (apri/nov) Richting 1,2 
Lezen AVI leestoetsen 3 t/m 8, tot niveau 9 

bereikt is  
Richting 1,2,3 

 Begrijpend lezen 3 (jun), 4 (jan, jun), 5 en 
6 (jan) 

Richting 1,2 

SVS = spellingvaardigheidsschaal 

8.3 Gegevens over uitstroom en aansluiting 
Ouders van de drie leerlingen die gedurende het schooljaar 2007-2008 ‘De Kip’ hebben verlaten en 
terug zijn gegaan naar Nederland, hebben middels een gestandaardiseerde vragenlijst laten weten 
hoe de aansluiting van hun kinderen is gegaan in het daaropvolgende schooljaar. Hen werd gevraagd 
hoe de kinderen het deden op het gebied van spelling, woordenschat, begrijpend lezen, technisch 
lezen, spreekvaardigheid, grammatica en cultuur. 
 
Eén van de kinderen (R1) maakte vlak na aankomst in Nederland de Cito-eindtoets. Hij scoorde op 
alle gebieden ver boven gemiddeld. De beide andere kinderen (R2 en R3) moesten doubleren, omdat 
zij onvoldoende niveau hadden op alle gebieden. Ook rekenen konden zij moeilijk volgen, omdat de 
rekentermen onvoldoende beheerst werden. 
 
De R2- en R3-kinderen hadden met name moeite met spelling, woordenschat en grammatica. 
Technisch lezen, begrijpend lezen, spreekvaardigheid en cultuur waren voldoende tot goed op niveau.  
 
De kinderen gaven aan dat ze de lessen op ‘De Kip’ gezellig vonden. De juf vonden ze leuk. Ze 
vonden het zinvol dat ze hun werk moesten afkrijgen en goed moesten luisteren. Als suggesties 
gaven zij dat er gym gegeven moest worden. Als buitenschoolse activiteit zouden zij graag een disco-
avond hebben. Het minst leuk vonden ze de toetsen en als verbetering gaven zij aan dat zij een 
westers toilet wilden. 
 
Suggesties van de ouders waren om ongeveer twee maanden voor vertrek full-time Nederlands 
onderwijs aan te bieden. Waarbij ook rekenonderwijs aangeboden wordt. Op dit moment is er 
onvoldoende gelegenheid om aan deze suggesties opvolging te geven, maar het is zeker iets om in 
de toekomst aandacht aan te besteden. 
 
Tot slot hebben twee leerlingen (R1 en R2) aan het eind van schooljaar 2007-2008 de basisschool 
afgerond. Beide hebben van de Cito-eindtoets de taal- en studievaardighedenonderdelen gedaan. Op 
studievaardigheden scoorden zij beiden ver boven gemiddeld. Op het gebied van spelling en 
woordenschat scoorden beiden onder gemiddeld. De R1-leerling scoorde op de overige gebieden 
(schrijven en begrijpend lezen) boven gemiddeld tot ver boven gemiddeld. De R2-leerling scoorde op 
de overige gebieden onder gemiddeld.   
 
Beide leerlingen nemen dit schooljaar deel aan het VO-programma. Leerjaar 1, VMBO/HAVO/VWO. 
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9. Schooltijden en jaarplanning 

9.1 Schooltijden 
De school probeert zoveel mogelijk rekening te houden met de roosters van de dagscholen. Het 
rooster van het schooljaar 2008-2009 vindt u op de volgende pagina. 
 
Lesuren per week 
Op ‘De Kip’ krijgen de meeste kinderen 4 uur per week NTC-onderwijs, gedurende 36 schoolwerken. 
De ervaring leert dat er met vier uur per week 'ontspannen' les gegeven kan worden; er blijft meer 
ruimte over voor activiteiten als voorlezen, cultuurlessen en (taal-)spelletjes. 
 
Toezicht 
Alle kinderen worden geacht op tijd aanwezig te zijn voor de aanvang van de les. De leerkracht houdt 
toezicht op de leerlingen totdat zij zijn opgehaald. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kinderen 
op tijd op (laten) halen. In verband met de veiligheid wordt van ouders verwacht dat zij de leerkracht 
op de hoogte stellen wanneer hun kind door iemand anders dan gebruikelijk wordt opgehaald, of 
wanneer hun kind alleen naar huis mag gaan.  
 
Indien de ouders het kind zonder melding langer dan een kwartier na afloop van de les op ‘De Kip’ 
laten, zal de leerkracht het kind indien mogelijk mee naar huis nemen. Daar kan het kind onder 
toezicht wachten totdat de ouders het ophalen. Wanneer dit te vaak gebeurt, zal er een gesprek met 
de ouders volgen, eventueel met een bestuurslid. 

9.2 Maatregelen ter preventie van schoolverzuim 
Het NTC-programma staat onder toezicht van de onderwijsinspectie in Nederland. Derhalve wordt er 
van uitgegaan dat kinderen op onze school, net als in Nederland, leerplichtig zijn. Er wordt een 
absentieregistratie bijgehouden en het aantal verzuimuren wordt in het rapport vermeld.  
 
Verzuim wordt alleen toegestaan als er een legitieme reden is, bijvoorbeeld in geval van ziekte. In dat 
geval moet het kind door de ouders ofwel telefonisch ofwel schriftelijk worden afgemeld. Wanneer een 
kind zonder legitieme reden meer dan drie lessen mist, kan de leerkracht niet aansprakelijk worden 
gesteld voor het niet behalen van de gestelde leerdoelen. 
 
De kinderen worden dan ook verwacht alle lessen te volgen. Wanneer er drei keer legitiem verzuim 
heeft plaatsgevonden, wordt een gesprek met de leerkracht gevoerd om de gevolgen voor de 
leerdoelen van het kind te bespreken. Indien ook hierna het verzuim hoog blijft, kan een gesprek met 
het bestuur volgen.  
 
Na één keer ongeoorloofd verzuim, of verzuim zonder afmelding, volgt een waarschuwing van de 
leerkracht. Nadat dit drie keer is gebeurd, vindt een gesprek met het bestuur plaats. Het bestuur zal 
naar aanleiding van het gesprek maatregelen nemen en kan eventueel overgaan tot schorsing. 
 
Alle kinderen worden geacht op tijd aanwezig te zijn voor de aanvang van de les. Na één keer te laat 
komen zonder gegronde reden, wordt een waarschuwing gegeven door de leerkracht. Nadat dit drie 
keer is gebeurd binnen een kwartaal, volgt een gesprek met het bestuur. Afhankelijk van de situatie 
zullen maatregelen genomen worden. Eventueel zal tot schorsing overgegaan worden. 

9.3 Vakanties 
Bij het maken van het vakantierooster is zoveel mogelijk rekening gehouden met de schoolvakanties 
van de verschillende dagscholen. Er wordt vanuit gegaan dat ouders zullen trachten hun verlof met de 
schoolvakanties samen te laten vallen. Indien een verlof buiten het vakantierooster valt, krijgt het kind 
schoolwerk mee voor de betreffende periode. 

9.4 Jaarplanning 
Zie pagina 25 voor een totaaloverzicht van het schooljaar 2008-2009. 
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Rooster De Kip 2008-2009 

 
 9-12 uur 13-14 uur 14-15 uur  15-16 uur 16-17 uur 
Maandag 
 
 
 

   VO VO 

Dinsdag 
 
 
 

   Groep 6/7 Groep 6/7 

Woensdag 
 
 
 

 Start: 13.30 
Groep 4/5/6 

 
Groep 4/5/6 

 
Groep 4/5/6  

Einde: 17.30 
Groep 4/5/6 

Donderdag 
 
 
 

   Groep 6/7 Groep 6/7 

Vrijdag 
 
 
 

 Groep 3 Groep 2/3 Groep 2/3 Groep 2/3 

 
 
 
 
Groep  
2 Ebel, Rémy 
3 Achiles, Connor 
4 Jerry, Yanick, Chanthaphone 
5 Jared 
6 Jef (wo), Annabel (di en do) 
7 Aldo, Steef, Nathan, Eelke 
8  
VO Jan, Anne Mai, Julie, Corry 
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JAARPLANNING 2008-2009 
 

augustus 2008                                   september 2008                                 oktober 2008 
Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za 

     1 2   1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  5 6 7 8 9 10 11 

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  12 13 14 15 16 17 18 
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  19 20 21 22 23 24 25 
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      26 27 28 29 30 31  
31                       
20-27 Oudergesprekken start  
          schooljaar: bespreken van   
          leerdoelen 

 3  Start lessen op ‘De Kip’ 
13 Viering 10-jarig bestaan van 
‘De Kip’ en Openingsborrel 
16 Prinsjesdag 

 11-19 Bootrace vakantie 

  
november 2008                                  december 2008            januari  2009  
Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za 

      1   1 2 3 4 5 6      1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8  7 8 9 10 11 12 13  4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15  14 15 16 17 18 19 20  11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22  21 22 23 24 25 26 27  18 19 20 21 22 23 24 
23 24 25 26 27 28 29  28 29 30 31     25 26 27 28 29 30 31 
30                       
11 Sint Maarten  2 Lao National Day (1,2 - vrij) 

6 Sinterklaasviering 
11 Surprises groep 6-VO2 
15-19 Rapporten 
20 dec–11 jan Kerstvakantie 

 1 Nieuwjaarsdag 
20 dec–11 jan  Kerstvakantie 
12-16 jan Rapportgesprekken 
26 jan-13 feb Kinderboekenweek 
 

           
februari 2009                                     maart 2009                                          april 2009 
Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za 

        1 2 3 4 5 6 7     1 2 3 4 
1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14  5 6 7 8 9 10 11 

 8 9 10 11 12 13 14  15 16 17 18 19 20 21  12 13 14 15 16 17 18 
15 16 17 18 19 20 21  22 23 24 25 26 27 28  19 20 21 22 23 24 25 
22 23 24 25 26 27 28  29 30 31      26 27 28 29 30   

                       
26jan-13feb Kinderboekenweek 
14-15 Schoolreisje 
20 feb -2 mrt Vakantie 

 20 feb - 2 mrt Vakantie  11-19 Lao Nieuwjaar vakantie 
25 Koninginnedagviering 

                                                                 
mei 2009                                             juni 2009  
Zo M Di W Do V Za  Zo M Di W Do V Za  

     1 2   1 2 3 4 5 6  
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9 10 11 12 13  

10 11 12 13 14 15 16  14 15 16 17 18 19 20  
17 18 19 20 21 22 23  21 22 23 24 25 26 27  
24 25 26 27 28 29 30  28 29 30      
1 Dag van de Arbeid – vrije dag 
4 Dodenherdenking 
5 Bevrijdingsdag 
10 Moederdag 

 14 Vaderdag 
15-19 Rapporten en    
          Rapportgesprekken 
19 Laatste schooldag 

 

 
1 september 2008 – Start 
schooljaar 
 
19 juni 2009 – Einde 
schooljaar 
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10.  Namen en adressen 
 
  
De leslocatie 
Naam  : Het Kippenhok  
Adres  : Ban Sapanthong Tai  
Woonplaats : Vientiane, Lao PDR  
E-mail  : ntcdekip@bigfoot.com 
Telefoon : +856(0)21- 35.17.94 
Website : www.ntcdekip.typepad.com 
 
Postadres 
Postbus : P.O.Box 6110 
Woonplaats : Vientiane 
Land  : Lao PDR, South East Asia 
  
Leerkracht Telefoon thuis Telefoon Mobiel Email 
Ginny de la Croix  +856 (0)20.78.73.078 ginny_delacroix@hotmail.com

 
 
Het Schoolbestuur Telefoon thuis Telefoon Mobiel Email 
Nicolette Matthijsen 
(voorzitter) 

+856(0)21.350.229 +856 (0) 20.55.26.771 renic81@yahoo.co.uk 

Joep Slaats 
(penningmeester) 

+856(0)21.562.432 +856 (0) 20.55.04.700 slaats@laopdr.com 

Rik Delnoije 
 

+856(0)21.414.374 +856 (0) 20.57.17.859 rdelnoije@snvworld.org 

Dirk Overweg 
 

+856(0)21.413.890 +856 (0) 20.55.55.322 dirk@laopdr.com 
 

 
Externe personen en organisaties 
 
Inspecteur buitenland 
Dhr. Rob W.M. Roozenburg 
Rijksinspectiekantoor Breda 
Postbus 7447, 4800 GK  Breda      
Tel: (+31.76) 524 44 77; Fax: 520 16 00 
e-mail: buitenland@owinsp.nl 
 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) 
Parkweg 20a     website: www.stichtingnob.nl 
2271 AJ  Voorburg    e-mail: info@stichtingnob.nl  
 
 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs Nederland 
Alleen bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur (Nederlandse tijd) op telefoonnummer +31-900-1113111.  
 
Vertrouwenspersoon in Vientiane 
Marieke Postma, +856 (0) 20.69.07.044, royenmarieke@yahoo.com 
   
Bankrekeningnummers Stichting ‘De Kip’ 
• Siam Commercial Bank in Vientiane Laos: CA 905-03-3-01270-9 
• Postbank in Nederland: 8119954 
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Bijlage 1: Kerndoelen Nederlandse taal 
 
Toelichting 
Per 1 augustus 2005 worden in Nederland herziene kerndoelen voor het basisonderwijs van kracht. 
Onderstaande informatie is overgenomen van de stichting NOB, die zich heeft gebaseerd op het 
voorstel van het Ministerie van Onderwijs dat aan de Tweede Kamer is voorgelegd. 
De nieuwe geformuleerde kerndoelen omschrijven het te bereiken eindresultaat van het leerproces en 
doen geen uitspraak over de te gebruiken didactiek. Met de herziening wordt beoogd meer ruimte te 
creëren voor scholen om zelf invulling te geven aan het (taal-)onderwijs.  
 
Nederlandse taal  
Taalonderwijs is van belang omdat de rol van taal bij het verwerven van inhouden en vaardigheden in 
alle leergebieden (en de transfer daartussen) evident is. Het onderwijs in Nederlands als tweede taal 
heeft dat besef de laatste jaren sterk doen groeien. Taalonderwijs is dus van belang voor het succes 
dat kinderen in het onderwijs zullen hebben en voor de plaats die ze in de maatschappij zullen 
innemen.  
 
Daarnaast heeft taal een sociale functie. Kinderen dienen hun taalvaardigheid te ontwikkelen, omdat 
ze die nu en straks in de maatschappij hard nodig hebben. Dat houdt onder meer in dat het onderwijs 
waar mogelijk uitgaat van communicatieve situaties: levensechte en boeiende leesteksten, 
gesprekken over onderwerpen die kinderen bezig houden, een echte correspondentie met kinderen 
van andere scholen.  
 
Taalverwerving en -onderwijs verlopen als het ware in cirkels: het gaat vaak om dezelfde inhouden, 
maar de complexiteit en de mate van beheersing nemen toe. Anders gezegd: het onderwijs in 
Nederlandse taal is er op gericht dat kinderen in de beheersing van deze taal in en buiten school 
steeds competenter taalgebruikers worden. Die competenties zijn te typeren in vier trefwoorden : 
kopiëren, beschrijven, structureren en beoordelen. Die zijn niet zonder meer tot formuleringen in 
kerndoelen te verwerken, omdat het vaak gaat om een combinatie van competenties.  
 
Met 'kopiëren' wordt bedoeld: zo letterlijk mogelijk een handeling nadoen (overschrijven van het bord 
bijvoorbeeld).  
 
'Beschrijven' is op eigen wijze (in eigen woorden) toepassen van een vaardigheid. Dat kan inhouden: 
verslag uitbrengen, informatie geven of vragen.  
 
'Structureren' houdt in: op eigen manieren ordening aanbrengen. 'Beoordelen' is reflectie op 
mogelijkheden, evalueren. In het aanbod neemt de schriftelijke taalvaardigheid een belangrijke plaats 
in. 'Geletterdheid' veronderstelt meer dan alleen de techniek van lezen en schrijven. Ook inzicht in de 
maatschappelijke functie ervan en een positieve attitude maken er deel van uit. Deze ontwikkeling 
begint eigenlijk al voor de basisschool, bij voorlezen en vertellen in het gezin, en wordt verder 
ontwikkeld in alle groepen.  
 
Ook al is de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van belang, de ontwikkeling van de 
mondelinge taalvaardigheid verdient blijvende aandacht. Uitbreiding van de woordenschat, aandacht 
voor taal en denken, toepassen van luisterstrategieën, voorlezen en vertellen: het zijn activiteiten die 
de mondelinge taalvaardigheid verder ontwikkelen, maar daarnaast voorwaardelijk zijn voor het 
schriftelijk domein.  
 
Beschouwing van taal en taalgebruik geeft kinderen 'gereedschappen' om over taal te praten en na te 
denken. Traditioneel ging het hierbij om grammatica,  soms ook om de beschouwing van interessante 
taalverschijnselen. Tegenwoordig denkt men hierbij vooral aan inzicht in eigen en andermans 
taalgebruikstrategieën, zodat een kind leert deze steeds bewuster en doelgerichter in te zetten. Naast 
aandacht voor taal als systeem is er ook reflectie op taalgebruik. Taalbeschouwing dient geen op 
zichzelf staand onderdeel te vormen, maar geïntegreerd te worden met (onderdelen uit) de overige 
domeinen.  
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Het zal duidelijk zijn dat onderwijs in Nederlands voor NTC Richting 3 kinderen, vaak een wat ander 
karakter heeft dan voor de Richting 1 en 2 kinderen: de beginsituatie van de leerlingen is anders, de 
didactiek verschilt, het aanbod is soms anders gefaseerd, er ligt meer nadruk op 
woordenschatuitbreiding. Maar voor alle leerlingen gelden in feite dezelfde doelen en hetzelfde 
aanbod.  
 
Veel van oorsprong autochtone kinderen die in achterstandssituaties opgroeien zijn ook gebaat bij 
didactische inzichten die door ervaring met onderwijs aan allochtone kinderen scherper zijn geworden. 
Eén van die inzichten is, dat taal in alle vakken een cruciale rol speelt bij het verwerven van kennis en 
vaardigheden in die 'andere vakken'.  
 
Kerndoelen (zoals van toepassing ook na 2005): 
 
Mondeling taalonderwijs  
1. De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, 

mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.  
2. De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van 

informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het 
discussiëren.  

3. De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat informatief of 
opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.  

 
Schriftelijk taalonderwijs 
4. De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder 

schema's, tabellen en digitale bronnen.  
5. De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: 

informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.  
6. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en 

studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder 
digitale.  

7. De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in verschillende 
teksten.  

8. De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het schrijven van een brief, een 
verslag, een formulier of een werkstuk. Zij besteden daarbij aandacht aan zinsbouw, correcte 
spelling, een leesbaar handschrift, bladspiegel, eventueel beeldende elementen en kleur.  

9. De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, 
gedichten en informatieve teksten.  

 
Taalbeschouwing, waaronder strategieën  
10. De leerlingen leren bij de doelen onder 'mondeling taalonderwijs' en 'schriftelijk taalonderwijs' 
 strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.  
 
11. De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het 

onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De 
leerlingen kennen: 
• Regels voor het spellen van werkwoorden;  
• Regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;  
• Regels voor het gebruik van leestekens.  

 
12. De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van 

voor hen onbekende woorden. Onder 'woordenschat' vallen ook begrippen die het leerlingen 
mogelijk maken over taal te denken en te spreken.  
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Bijlage 2: verklaring toezicht na schooltijd 

NTC-programma Stichting ‘De Kip’, Vientiane, Laos 
 

VERKLARING 
 

 
Hierbij verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat zij/hij toestaat/n dat haar/zijn/hun 
dochter of zoon: 
 
_________________________________________________  [naam] 
 
_________________________________________________  [naam] 
 
_________________________________________________  [naam] 
 
_________________________________________________  [naam] 
 
na afloop van de Nederlandse les in het gebouw van “‘De Kip’”,  
 
zonder toezicht mag wacht(en) tot zij/ hij wordt opgehaald op het terrein van de 
Vientiane International School of in de omgeving daarvan 
 
tijdens het schooljaar 200.. / 200..  
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
 
[handtekening ouder(s)/verzorger(s)] 
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Leerlinginformatie 
formulier 

 
NTC-programma ‘De Kip’, Vientiane, Laos 

 
PERSOONLIJKE GEGEVENS LEERLING 
                     
Naam leerling: 
 

 

Geboortedatum: 
              

 Leeftijd:  

Inschrijfdatum: 
 

 

Geslacht: 
 

 Nationaliteit  

Naam vader:               Nationaliteit: 
 

 

Naam moeder: 
                                 

 Nationaliteit:  

Broers/ zussen:   
                                 

 Leeftijd:  

 
 
ADRESGEGEVENS 
 
Woonadres: 
 

 

Telefoon thuis: 
 

 

Telefoon vader: 
 

 

Telefoon moeder:  
 

Postadres:      
 

 

E-mail adres:   
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ACHTERGROND TAALSITUATIE VAN DE LEERLING 
 
Talen die de leerling begrijpt, op welk niveau (goed/ matig/ minimaal) 
 
Talen die de leerling spreekt, op welk niveau (goed/ matig/ minimaal): 
 
Talen die de leerling schrijft, op welk niveau (goed/ matig/ minimaal): 
 
Overwegend gesproken taal door de leerling: 
Leerling spreekt met moeder:                                         Moedertaal moeder: 
Leerling spreekt met vader:                                            Moedertaal vader: 
Leerling spreekt met broers/zussen: 
Andere talen die thuis worden gesproken:  
Verwachte verblijfsduur ouders: 
 
 
INFORMATIE VOORGAANDE SCHOLEN 
 
Land(en) en tijdstippen:  
 
Groep/ level/ niveau: 
 
Overige relevante informatie:  
 
 
 
INFORMATIE HUIDIGE DAGSCHOOL 
 
Naam/ plaats school:  
 
Groep/ level:  
 
Schooltijden:  
 
Instructietaal:  
 
Leerkracht:  
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AFSPRAKEN EN BESLISSINGEN OVER NTC-ONDERWIJS 
 
Doelstellingen van ouders voor NTC-onderwijs: 
 
 
Leerling valt onder Richting 1/2/3, omdat 
 
Leerling wordt geplaatst in groep: 
 
Verwachtingen NTC leerkracht ten aanzien van het eindniveau van de leerling: 
 
 
Afspraken tussen leerkracht en ouders ten aanzien van het bereiken van de gestelde 
doelen: 
 
 
 
 
MEDISCHE INFORMATIE (VERTROUWELIJK) 
 
Indien U als ouder niet bereikbaar mocht zijn, in welke kliniek wenst u dat uw kind 
wordt behandeld in geval van nood:  
 
Medische informatie betreffende uw kind waarvan de leerkracht op de hoogte dient te 
zijn: 
 
 
 
 
Ouders zijn op de hoogte van: 
• De schooltijden en afspraken, zoals genoemd in de schoolgids. 
• De inzet die van ouders verwacht wordt. 
 
 
Handtekening ouders :  ____________________       ____________________ 
 
Handtekening leerkracht :  ____________________      
 
Datum    :  ____________________ 
 
 
 


