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Cleveland, 2020

Beste ouders,
Deze schoolgids van de Nederlandse School Cleveland, “De Taaltuin”, is bedoeld om u te
informeren over het onderwijs op onze school en andere praktische informatie. Ouders
van toekomstige leerlingen kunnen lezen waarom onze school een goede keuze is, waar
onze 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 vindt in deze schoolgids informatie over:
l

wat de leerlingen leren op school;

l

zorg voor leerlingen;

l

wat ouders en de school van elkaar mogen verwachten;

l

de resultaten die onze school bereikt;

l

praktische informatie zoals contactgegevens van het bestuur, leerkrachten en
directie, lessenrooster en cultuuractiviteiten.

De schoolgids sluit aan bij het schoolplan. In het schoolplan staat voor een periode van
vier jaar beschreven hoe het onderwijs bij “De Taaltuin” in elkaar zit en wat onze plannen
zijn om een goede school te blijven. Als u interesse heeft, kunt u het schoolplan altijd
inkijken.
Deze gids is geschreven door de directie van “De Taaltuin” in samenwerking met het
bestuur. Het is vastgesteld door het bestuur. De schoolgids wordt naar de
onderwijsinspectie en het NOB gestuurd. Het is ook te vinden op onze eigen
schoolwebsite.
Wij hopen dat u onze schoolgids met interesse zult lezen. Heeft u vragen of suggesties,
dan horen wij dat graag van u.
Namens het bestuur en directie van de Nederlandse School Cleveland: “De Taaltuin”.
Annette Himes-Severiens en Karine Van Dijck-Lacquet
Directie
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De Taaltuin
Shaker Heights, Ohio
United States

NTC onderwijs voor Primair Onderwijs (PO)
en Nederlands als Vreemde Taal (NvT).
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Schooljaar 2020-2021
1.

De school: wie, wat, waar

De Taaltuin is in 2009 opgericht met als doel de Nederlandse taal en cultuur optimaal te
ontwikkelen voor Nederlandse en Belgische kinderen vanaf 3 jaar. Wij verzorgen
onderwijs voor kinderen die thuis Nederlands spreken (moedertaal) alsook voor kinderen
die Nederlands willen leren als vreemde taal (Nederlands als Vreemde Taal, “NvT”).
Sinds 2011 is De Taaltuin een door de Nederlandse inspectie en Stichting NOB erkende
school, met een eigen oprichtingsstatuut en bestuur. De Taaltuin volgt de kerndoelen
zoals opgesteld door de Nederlandse overheid.
De Nederlandse lessen vinden elke dinsdagmiddag plaats van 15u30 uur tot 18u00 in de
Christ Episcopal Church in Shaker Heights. Het Coronavirus heeft ook in Ohio gevolgen
voor het onderwijs. Het schooljaar 2020-2021 zal daarom online beginnen. De online
lessen vinden zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd plaats als de normale lessen tenzij
de leerkracht iets anders heeft afgesproken dat beter werkt voor leerlingen en leerkracht.
De lessen voor alle groepen worden aangeboden via het platform Zoom. De online
lestijden zijn afhankelijk van de leeftijd en de aandachtsspanne van de leerlingen en
variëren van 20-30 minuten voor de allerkleinsten tot 1,15 uur voor de bovenbouw en
ouder.
De Taaltuin huurt van de kerk enkele lokalen en kan gebruik maken van andere
faciliteiten zoals keuken en centrale ruimtes van de kerk. De school is gemakkelijk te
bereiken. Shaker Heights ligt ten oosten van Cleveland. De leerlingen van De Taaltuin
komen uit de omgeving van Shaker Heights zoals Cleveland Heights, Hudson, Stow,
Brecksville, Akron en Wooster. De kinderen worden allemaal door hun ouders met de
auto naar De Taaltuin gebracht want de afstanden kunnen groot zijn.
De administratieve zaken worden door de directeur thuis uitgevoerd.
De correspondentie van de school gaat via het privé adres van de penningmeester en niet
via het adres van de kerk. Hiervoor is gekozen omdat er niet dagelijks iemand van De
Taaltuin aanwezig is in de kerk en de informatie te laat gelezen wordt of niet gelezen
wordt.
Locatie van de lessen:
Christ Episcopal Church
3445 Warrensville Road
Shaker Heights, OH 44122
Correspondentie adres:
Nederlandse School Cleveland
2750 Landon Road
Shaker Heights, Ohio 44122
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Annette Himes-Severiens
Voor informatie
over De Taaltuin en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de
Mobiel:
+1 216-577-4951
directeur. +1 216-896-0221
Huistelefoon:
Email: nederlandseschoolcleveland@gmail.com
Meer informatie over de school kunt u ook vinden op de website: www.taaltuin.org

1.1

Schoolorganigram
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-----------Werknemer

Onze school heeft zowel een directeur als een onderwijscoördinator. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor de operationele en onderwijskundige aansturing van de school. De
onderwijscoördinator heeft daarnaast ook lesgevende taken. De Taaltuin heeft ook een
bevoegde leerkracht in dienst.
1.2

Wie zijn we

Bestuur:
l

Voorzitter:

Bart Terburg

l

Vice-voorzitter/ Secretaris:

Frederik Beuk

l

Directeur/Penningmeester:

Annette Himes-Severiens (geen stemrecht)
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l

Lid:

Karin Raaijmakers

l

Lid:

Raoul Smit

l

Onderwijscoördinator:

Karine Van Dijck-Lacquet

Directie en Team:
l

Annette Himes-Severiens
Directeur
Leerkracht Hotel Hallo I

l

Karine Van Dijck-Lacquet
Onderwijscoördinator
Leerkracht groep 6, 7 & 8 en volwassenenonderwijs

l

Eef Kolkman
Leerkracht Peuter/Kleuter groep & 3A/3B

l

Marlies Schweitzer
Leerkracht NvT-Hotel Hallo II

l

Yolanda Niemoller-van der Burg
Leerkracht NvT-CNaVT INFO

l

Joy Rodgers
Bevoegde leerkracht / vaste invalkracht

2.

Waar de school voor staat

In dit hoofdstuk: wat is onze missie en visie, de achtergrond van de school, wie
eindverantwoordelijk is en wie verantwoordelijk is voor de dagelijkse zaken.
2.1 Missie
Sinds 2011 is de Taaltuin een officiële NOB school die NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)
onderwijs verzorgt aan leerlingen in de leeftijd van 3 tot en met 18 jaar. Ons
NTC-onderwijs heeft als doel aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland.
Voor de leerlingen die in de peuter/kleuter groep en in de groepen 3A t/m 8 zitten houdt
dit in dat we ons richten op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd
zijn door de Nederlandse overheid. Hierdoor kunnen de leerlingen bij terugkeer naar
Nederland of België hun schoolleven voortzetten en daarnaast ook de emotionele en
culturele band met Nederland/België behouden.
Daarnaast verzorgt De Taaltuin ook onderwijs voor leerlingen die Nederlands als
Vreemde Taal volgen. Het betreft leerlingen die thuis weinig tot geen Nederlands spreken
maar wel de Nederlandse of Vlaamse achtergrond hebben en de taal matig beheersen. Bij
deze groep richten we ons hoofdzakelijk op het verwerven van mondelinge vaardigheden
en plezier behouden in het gebruik van de Nederlandse taal. We houden de kerndoelen
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van de Nederlandse taal als leidraad en werken toe naar het behalen van een officieel
erkend diploma: het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).
De school en ouders zorgen dat de leerlingen betrokken zijn bij hun taken, met maximale
inzet leren en met veel plezier werken op hun eigen niveau waardoor de leeropbrengsten
passen bij de capaciteiten van de leerlingen.
2.2 Visie
Het onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur is erop gericht dat de leerlingen van De
Taaltuin:
l

vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in
het dagelijks leven

l

kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal

l

kennis en inzicht verwerven in de Nederlandse cultuur en gebruiken

l

plezier hebben of houden in het gebruiken en begrijpen van de Nederlandse taal en
cultuur.

2.3 Achtergronden/Uitgangspunten
De school is in 2009 opgericht met als doel het vak Nederlandse taal en cultuur optimaal
te ontwikkelen voor Nederlandse en Belgische kinderen vanaf 3 jaar, zowel voor
moedertaal en Nederlands als vreemde taal. Daarnaast kunnen, op aanvraag en in de
mate van het mogelijke, groepslessen gevolgd worden door volwassenen.
De school is in Amerika geregistreerd als Corporation met een not-for-profit status. Dit
houdt in dat de school geen winst maakt en het is voordelig met het betalen van belasting
in Amerika. Donaties aan de school zijn belasting aftrekbaar.
Sinds 2011 is De Taaltuin een door de Stichting NOB erkende school wat betekent dat de
school onder toezicht staat van de Nederlandse Onderwijsinspectie. De school heeft een
eigen oprichtingsstatuut en bestuur en volgt de kerndoelen zoals opgesteld door de
Nederlandse en Amerikaanse overheden.
Door deze aansluiting ontvangt de school subsidie van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW) uit Nederland. Deze subsidie werd in 2014 verminderd en
in januari 2016 tijdelijk stopgezet voor alle NTC scholen in het buitenland, en is in 2018
weer ingevoerd. Stichting NOB blijft de NOB scholen ondersteunen en begeleiden.
Tevens blijft de Nederlandse Onderwijsinspectie de NOB scholen bezoeken, dus ook De
Taaltuin. Hierdoor blijft de kwaliteit van het onderwijs van de Taaltuin gewaarborgd met
de juiste lesmethodes, materialen en toetsingsmethodes.
2.4 Verantwoordelijkheden
De Taaltuin heeft een formeel bestuur dat eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van
de school en het onderwijs. Dit houdt in dat het bestuur verantwoordelijk is voor de
ontwikkeling van het beleid, het behouden van een stabiele financiële situatie,
fondsenwerving en sponsoring, het bewaken van de kerndoelen en het behouden en
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creëren van de randvoorwaarden, zodat directeur, onderwijscoördinator en leerkrachten
kwalitatief goed onderwijs kunnen verrichten.
Het bestuur is de werkgever van de directeur, onderwijscoördinator en het team van
leerkrachten. Zij is verantwoordelijk voor het aanstellen van nieuwe gekwalificeerde
leerkrachten.
De dagelijkse leiding van De Taaltuin is de verantwoordelijkheid van de directeur en de
onderwijscoördinator.

Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid,

signaleren problemen en veranderingen die noodzakelijk zijn en zijn verantwoordelijk
voor het team van leerkrachten.
Ouders hebben stemrecht t.a.v. de benoeming van bestuursleden.
2.5 Sfeer op school
De Taaltuin biedt een vriendelijke, professionele en creatieve leeromgeving met
regelmaat en orde zodat een kind zich veilig en geaccepteerd voelt en zich optimaal kan
ontwikkelen. Wij streven ernaar de kinderen een “thuis” gevoel te geven tijdens de
Nederlandse lessen. De Taaltuin streeft naar open omgang met de leerlingen, waarin
respect tussen leerlingen, leerkrachten, bestuur, directie en ouders centraal staat.
De leerlingenpopulatie van De Taaltuin kenmerkt zich door een grote diversiteit in
leeftijdsgroepen en taalniveaus. Daarnaast hebben we bij De Taaltuin ook Vlaamse
families. Deze diversiteit maakt de leeromgeving van een kind uitdagend, afwisselend en
flexibel wat volgens ons een goede basis is voor de toekomst van een kind.
Accenten die wij leggen zijn:
§

alle leerlingen zijn gelijkwaardig;

§

wij accepteren geen discriminatie en racisme;

§

wij eerbiedigen ieders geloofsovertuiging of levensbeschouwing;

§

wij leggen de nadruk op adaptief onderwijs waarin de eigenheid van elk kind
centraal staat.

2.6 Aannamebeleid
De Taaltuin richt zich op leerlingen vanaf 3 jaar uit de omgeving van Cleveland die het
Nederlandse en Belgische taal- en cultuuronderwijs willen volgen.
Als blijkt dat ouders geïnteresseerd zijn in het Nederlands onderwijs via De Taaltuin
wordt door de directeur contact gezocht met de ouders. Een persoonlijk gesprek en evt.
rondleiding

kan

dan

afgesproken

worden.

De

ouders

krijgen

vervolgens

een

informatiepakket van De Taaltuin dat de volgende zaken bevat:
-

Schoolgids

-

Folder van De Taaltuin

-

Recente nieuwsbrief (Taalnieuws)
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-

Informatie over het schoolgeld, aanmelding, benodigde documenten

-

Inschrijfformulier

-

Medisch formulier

-

Intakeformulier

Leerlingen kunnen in principe altijd instromen als blijkt dat de leerling voldoende
Nederlands beheerst. De voorkeur gaat uit om twee keer per jaar in een groep te
beginnen; als het nieuwe schooljaar begint in september of na het eerste semester dat
eind januari begint.
Het is altijd mogelijk om een proefles te volgen of om een kijkje te nemen in een
specifieke groep. Wel moet dit vooraf met de directeur besproken worden zodat de
desbetreffende leerkracht hiervan op de hoogte gebracht kan worden.
Bij leerlingen die specifieke hulp nodig hebben bij het volgen van de lessen door fysieke
dan wel mentale beperkingen wordt van geval tot geval besproken met de ouders,
directeur en onderwijskundige. Er vindt een terugkoppeling plaats naar het bestuur en
samen wordt vastgesteld in welke mate de school hierin kan voorzien. Elk kind is uniek en
wordt apart bekeken en besproken.
2.7 Toelatingsprocedure
Leerlingen die geïnteresseerd zijn in Nederlands taal– en cultuuronderwijs kunnen zich
bij De Taaltuin aanmelden. Dit kunnen zowel moedertaal leerlingen zijn als leerlingen die
Nederlands als Vreemde taal willen leren.
Nadat een nieuwe leerling is aangemeld bij de directeur van De Taaltuin volgt er een
intake gesprek met de ouders, de onderwijscoördinator en evt. de leerkracht van De
Taaltuin.
In dit gesprek wordt de leerling, het onderwijskundig rapport van de voorgaande school
(indien aanwezig) en de verwachtingen ten aanzien van de leeropbrengst besproken. Het
kan gebeuren dat er een intake toets afgenomen wordt omdat er onvoldoende informatie
is omtrent de leerling en om de leerling in de juiste groep te plaatsen.
Aan de ouders wordt gevraagd welk(e) doel(en) ze willen bereiken voor hun kind met het
volgen van Nederlands onderwijs via De Taaltuin. Daarbij wordt de verwachte bijdrage
van de ouders aan het leerproces van hun kind besproken (bv. hulp bij het maken van het
huiswerk, thuis Nederlands praten).
De onderwijscoördinator plaatst de leerling op basis van het intakegesprek, wensen van
de ouders, en evt. onderwijskundig rapport in een van de groepen. Het kan echter zijn
dat bepaalde groepen niet worden aangeboden wegens te weinig inschrijvingen.
Hierna wordt aan de ouders gevraagd om het registratie formulier en het medisch
formulier in te vullen, en het inschrijfgeld en schoolgeld voor het semester te betalen.
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2.7.1 Schoolgeld
Om Nederlands onderwijs te volgen bij De Taaltuin moet er schoolgeld worden betaald.
Het schoolgeld bedraagt $400 per semester per leerling ($800 per jaar per kind) of indien
gesponsord door een bedrijf $700 per semester per leerling ($1.400 per jaar per kind).
Het schoolgeld voor het eerste semester is te voldoen bij de aanmelding. Dit bedrag is
terug te vorderen tot de eerste schooldag, min $100 voor materiaalkosten die al zijn
gemaakt. Het tweede semester is te voldoen in januari.
Naast het schoolgeld wordt er éénmalig inschrijfgeld gevraagd. Dit bedraagt $25 per
leerling. Deze kosten kunnen niet worden teruggevraagd.
Bij het intakegesprek wordt informatie meegegeven over het inschrijfgeld en schoolgeld.
2.7.2 Absentiebeleid
Aangezien de lesuren per week beperkt zijn, is het in het belang van de leerlingen en de
leerkrachten dat de lessen op tijd kunnen beginnen. Mocht een leerling afwezig zijn of
later aankomen, dan wordt dit op tijd (ten laatste voor 11 uur op dinsdagmorgen) bij de
directeur en de leerkracht via email of telefoon afgemeld. Telefoonnummers en email
adressen staan achterin de schoolgids vermeld.
2.7.3 Sluiten van de school
In geval van sneeuw of storm kan het zijn dat de kerk gesloten is en dat de Nederlandse
lessen niet kunnen worden gevolgd. De ouders zullen via email en/of telefonisch worden
geïnformeerd. Met online lessen is dit natuurlijk niet van toepassing.
2.7.4 Herhaaldelijk verzuim
Door herhaaldelijk verzuim zal de leerling dusdanig achterblijven bij de groep en de
gewenste doelstellingen omtrent het Nederlands onderwijs niet kunnen behalen. Met de
ouders wordt besproken in hoeverre het nog haalbaar is om de lessen te blijven volgen.
De doelstellingen moeten zeker aangepast worden.

3.

Onderwijs en organisatie

Wat is NTC-onderwijs, hoe organiseert De Taaltuin het onderwijs, welke materialen
worden er gebruikt en wat is de gang van zaken wat betreft het huiswerk?
3.1

NTC –onderwijs

De letters NTC staan voor Nederlandse Taal en Cultuur. NTC-onderwijs is bedoeld voor
kinderen die in het buitenland onderwijs volgen en daarnaast ook Nederlandse taal en
cultuur willen studeren. Dit om een achterstand in de moedertaal te voorkomen en de
instroom in het Nederlands of Vlaams onderwijs bij terugkeer te vergemakkelijken.
Daarnaast kan de Nederlandse taal als vreemde taal geleerd worden. Voor kinderen
waarvan een van de ouders Nederlandstalig is, is dit interessant.
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3.1.1 De verschillende niveaus en richtingen
Het NTC onderwijs in het buitenland kenmerkt zich door een grote diversiteit in
leeftijdsgroepen en taalniveaus. Dit is zeker ook het geval bij De Taaltuin.
De Taaltuin maakt onderscheid, op basis van de doelstellingen van ons onderwijs, tussen
de volgende taalniveaus en bijbehorend NTC-onderwijs :
NTC richting 1 (R1):
-

Bij deze leerlingen is het Nederlands de dominante taal in de thuissituatie. Ze hebben
hun hele schoolleven Nederlandse taallessen gevolgd. Er is geen tot maximaal 1 jaar
achterstand op leeftijdsgenoten uit Nederland/België.

-

Terugkeer naar het Nederlands/Vlaams onderwijs is gewenst met minimaal verlies
van kennis, zodat ze in staat zijn zonder achterstand in te stromen. Binnen deze
richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de Nederlandse taal zoals
geformuleerd voor de verschillende jaargroepen.

-

De woordenschat kan variëren en het schriftelijk taalgebruik kan beïnvloed zijn door
het Engels.

NTC richting 2 (R2):
-

Bij deze leerlingen is over het algemeen een andere taal dan het Nederlands
dominant in het dagelijks leven. Deze leerlingen spreken wel regelmatig de
Nederlandse taal met één van de ouders.

-

Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog op
een eventuele terugkeer naar Nederland. De taalachterstand mag maximaal 2 jaar
zijn met Nederlandse/Belgische leeftijdsgenoten.

NTC richting 3 (R3):
-

Deze leerlingen leren Nederlands als vreemde taal met het oog op het contact met
Nederland/België en/of de cultuur te behouden cq. verbeteren,

een eventuele

terugkeer naar Nederland of een vervolgopleiding in Nederland/België. Het betreft
kinderen die thuis geen of weinig Nederlands spreken en de taal ook nog niet of
nauwelijks beheersen.
-

Deze leerlingen hebben minimaal een taalachterstand van twee jaar op hun
leeftijdsgenoten uit Nederland/België.

-

Het leerstofaanbod is gericht op het verwerven van zo veel mogelijk mondelinge
taalvaardigheden. Het is mogelijk voor met name jongere Richting 3 leerlingen om
uiteindelijk aan te sluiten bij het Nederlandse onderwijssysteem, dus Richting 2
niveau te halen.
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De verschillende taalniveaus in de verschillende groepen:
De leerlingenpopulatie op de Taaltuin bevat zowel R1, R2 als R3 kinderen.
In de verschillende groepen accepteren we de volgende taalniveaus:
Richting 1

Richting 2

Richting 3

Peuter/Kleuter

X

X

X

Groep 3A

X

X

X

Groep 3B

X

X

X

Groep 4 t/m 8

X

X

NvT groepen –

X

1,2,3 (Hotel
Hallo) en CNaVT
3.1.1 De schoolgrootte
Op dit moment telt de Taaltuin 18 leerlingen. Zij zijn verdeeld over onderstaande
groepen:
Groep

Aantal leerlingen

Peutergroep/

3

Kleutergroep/3A
Groep 3B

2

Groep 6

1

Groep 7

2

Groep 8

1

Groep

Aantal leerlingen

NvT-Hotel Hallo I

3

NvT-Hotel Hallo II

4

NvT-CNaVT-INFO

2

3.1.2 Overzicht aanbod onderwijs
De Taaltuin biedt twee onderwijsniveaus of richtingen aan: moedertaal onderwijs en
Nederlands als Vreemde taal.
De peuter/kleutergroep en groep 3 heeft een mix van beide niveaus, dus kinderen die
vlot Nederlands spreken maar ook kinderen die weinig Nederlands spreken. De keuze is
gemaakt vanuit een visie dat peuters en kleuters de Nederlandse taal nog moeten
opbouwen. Hoe meer Nederlands ze horen en spreken hoe beter dit is. Voor groep 3
kinderen geldt hetzelfde. Na groep 3 wordt besloten, in overleg met de ouders, en de TAK
toets, of het kind verder gaat met de moedertaal richting of Nederlands als vreemde taal
gaat volgen.
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l

Moedertaal onderwijs
Leerlingen die moedertaal onderwijs volgen krijgen dezelfde lesstof rondom taal als
de leerlingen in Nederland. De Taaltuin streeft er naar de leerlingen op vergelijkbaar
niveau van hun leeftijdsgroep in Nederland te krijgen en te houden.

l

Nederlands als vreemde taal
Leerlingen die Nederlands als Vreemde Taal leren volgen niet de lesstof zoals die in
Nederland wordt aangeboden, maar Nederlands als 2e taal materiaal. Indien ze
voldoende resultaten behalen kunnen leerlingen uit deze groep instromen in het
moedertaal onderwijs.

De Taaltuin wil dat de leerlingen zoveel mogelijk op hun eigen niveau werken. Binnen de
lessen en in alle groepen wordt er gedifferentieerd gewerkt. Omdat er gedifferentieerd
gewerkt wordt, wordt er ook verwacht dat de leerlingen zelfstandig kunnen werken.
Peuter- en kleuteronderwijs: mix van moedertaalonderwijs en Nederlands als
vreemde taal
De peuter- en kleutergroep is één groep voor kinderen van 3 tot 5 jaar die zindelijk zijn.
Leerlingen kunnen instromen zodra de kinderen 3 jaar zijn geworden.
Het peuter-/kleuteronderwijs heeft beide taalniveaus dus zowel moedertaal als
Nederlands als vreemde taal kinderen die weinig tot geen Nederlands kennen.
Het lesmateriaal dat gebruikt wordt is afkomstig uit Nederland en ontwikkeld voor
moedertaal onderwijs. Het wordt aangepast zodat het ook geschikt is voor kinderen die
weinig Nederlands kennen.
Groep 3A en groep 3B: mix van moedertaalonderwijs en Nederlands als
vreemde taal
De leerstof van groep 3, wat normaliter 1 jaar duurt, wordt bij de Taaltuin uitgesmeerd
over 2 jaar (groep 3A en 3B). Dit is gedaan om deze cruciale fase in het taalonderwijs
vanaf het begin goed te ontwikkelen.
In groep 3A zitten kinderen in de leeftijd van minimaal 5 tot maximaal 7 jaar. In groep 3B
zitten kinderen in de leeftijd tot 8 jaar. In overleg met de ouders en de school kunnen
kinderen die goed Nederlands verstaan en ook spreken starten vanaf 5 jaar met groep 3A.
Dit om de kennis van de Nederlandse taal vanaf het begin goed te ontwikkelen. De
kinderen stromen na het schooljaar door naar groep 3B. Kinderen die te weinig
Nederlands beheersen wordt aangeraden nog een kleuterjaar te volgen.
In groep 3A worden de letters en de daarbij horende klanken aangeleerd. In het eerste
jaar van groep 3 ligt de nadruk op het leren van korte en lange klanken, woordenschat en
wordt een start gemaakt met lezen. In groep 3B wordt verder gewerkt met het aanleren
van de klanken. Hierbij ligt de nadruk op het verder inslijpen van de klanken en het
aanleren van de tweetekenklank woorden. Tevens wordt veel aandacht besteed aan
(technisch) lezen, begrijpend lezen en woordenschat.
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Na groep 3 wordt besloten of het kind moedertaal onderwijs kan volgen of Nederlands als
vreemde taal. Dit wordt in overleg met de ouders en de leerkracht besproken. Een kind
dat het advies krijgt Nederlands als vreemde taal te volgen, gaat verder met Nederlands
als Vreemde taal niveau 1.
Een kind dat het advies krijgt moedertaal te volgen heeft groep 3 gehaald en gaat verder
met groep 4.
Groep 4 t/m 8: moedertaal onderwijs
Moedertaal kinderen van groep 3B gaan vervolgens verder met moedertaal onderwijs in
groep 4. Ze gebruiken daarbij de in Nederland gebruikte methoden. Vervolgens zet deze
groep leerlingen hun schooltijd voort naar groep 5, 6, 7, en 8 gericht op het Moedertaal
onderwijs.
Nederlands als Vreemde taal
Kinderen die na groep 3 het advies krijgen Nederlands als vreemde taal te volgen gaan
door met de groep Nederlands als vreemde Taal niveau 1 (NvT-1).
Vanaf niveau 4 hebben deze leerlingen een mogelijkheid om een Certificaat Nederlands
als Vreemde Taal te halen. Er zijn verschillende profiel examens mogelijk: Informeel,
Formeel en Educatief Startbekwaam. De ouders worden hierover vroegtijdig ingelicht en
krijgen informatie over het certificaat Nederlands. Uiteindelijk beslissen de ouders samen
met de leerkracht of hun kind het examen gaat afleggen. Hierbij worden afspraken
gemaakt waarbij zowel de leerlingen als de ouders zich ertoe verbinden om het
Nederlands thuis te onderhouden. Leerlingen die het CNaVT-Formeel examen behalen,
kunnen een “seal of biliteracy” op hun high school diploma krijgen.
Als blijkt dat een leerling in de groep Nederlands als vreemde Taal voldoende resultaten
heeft kan voorgesteld worden deze leerling het moedertaal programma te laten
vervolgen. Dit wordt elk jaar na het laatste rapport bekeken en dit gaat in overleg met de
ouders en de leerling zelf.
Hieronder is schematisch het onderwijsprogramma weergegeven
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3.1.3 Verschil met Nederland
Het grootste verschil met het taalonderwijs bij De Taaltuin en het taalonderwijs in
Nederland is het aantal lesuren taal per week.
Een in Nederland wonend kind krijgt gemiddeld 7 uur taal per week, bij De Taaltuin krijgt
een leerling 2,5 uur taal per week. Met de online lessen zijn de lesuren verder verminderd
afhankelijk van de leeftijd. Om deze taaluren aan te vullen wordt er elke week ongeveer
½ tot 1 uur huiswerk meegegeven, afhankelijk van de leeftijd. Daarnaast zijn de
cultuururen ook aanvullend op dit aantal uren. Tijdens deze periode van het Corona virus
weten we nog niet hoe onze cultuurevenementen eruit zullen zien.
Het verschil met de lesmethodes Nederlands moedertaal die De Taaltuin hanteert en het
Nederlands taalonderwijs is niet groot. Wij gebruiken de erkende en reguliere
taalmethodes en de lessen worden soortgelijk georganiseerd als in Nederland met behulp
van de handleiding die bij de methode hoort. De onderwijsresultaten worden net zoals in
Nederland geëvalueerd door middel van het CITO-leerlingenvolgsysteem en/of methode
gebonden toetsen.
3.1.4 Kerndoelen
Kerndoelen zijn eindtermen voor het onderwijs in de Nederlandse taal in het
basisonderwijs en voorgezet onderwijs. Deze zijn vastgesteld door het Ministerie van
Onderwijs Cultuur & Wetenschap (OCW). In de kerndoelen wordt, per jaargroep en
onderwijsrichting, beschreven wat een leerling minimaal moet kennen en kunnen. De
kerndoelen Nederlands zijn te vinden op de website van het ministerie van OCW:
https://www.rijksoverheid.nl/themas/onderwijs-en-wetenschap
3.1.5 Aantal lesuren
Het onderwijs bij De Taaltuin is georganiseerd volgens het Amerikaanse jaarsysteem.
Hiermee wordt bedoeld dat wij de kalender van de Amerikaanse school hanteren.
Vakanties worden dus gehouden wanneer de scholen in Amerika ook vakantie hebben.
De Nederlandse lessen zijn elke dinsdagmiddag van 15.30 – 18.00 uur. Tussendoor is
een korte pauze. Op jaarbasis houdt dit in dat wij 38 lesweken hebben. Dit schooljaar
hebben we 37 lesweken. Dat is een totaal van 92,5 lesuren per jaar. Voor de inspectie
moet er op jaarbasis schooluren gemaakt worden. Door de cultuururen en het huiswerk
wordt dit behaald.
3.1.6 Aanvulling thuis
Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen elke dinsdag ongeveer 1 uur huiswerk mee. Dit is
noodzakelijk als aanvulling op het schoolprogramma en voor de continuïteit van het
leerproces, zeker omdat de lessen slechts eenmaal per week worden gegeven. Daarnaast
is het bedoeld om de ontwikkeling van de Nederlandse taal van het kind verder te
ondersteunen.
Om de moedertaal kinderen toch de kerndoelen te laten behalen, ondanks het sterk
verminderde contact met de moedertaal, is het belangrijk dat de ouders thuis
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enthousiast meedenken en meehelpen en Nederlands blijven praten.
Voor de kinderen die Nederlands als vreemde taal leren is het belangrijk te oefenen en
spelen met de taal. Door alleen 2,5 uur Nederlands te volgen via De Taaltuin wordt er
geen taal geleerd. Ook voor deze groep vraagt het tijd en hulp van de ouders om de
kinderen te stimuleren zodat er zoveel mogelijk naar de kerndoelen gewerkt kan worden.
De Taaltuin heeft hierbij een ondersteunende rol.
3.2

Inhoud van het onderwijs en methoden

3.2.1 Peuter-/ Kleutergroep
In de Peuter-/kleutergroep werken we met twee methodes: Puk & Ko (groep 1: peuters
van 3-4 jaar) en Ik & Ko (groep 2: kleuters van 4-5 jaar) alsook Ik ben Bas boeken en
praatplaten. Het is een combinatiegroep. De kinderen krijgen een gezamenlijke instructie
en uitleg van de les waarna ze de verwerking op eigen niveau doen. Kortom, ze zullen
hun eigen ‘werkjes’ en opdrachten hebben.
In de lessen ligt de nadruk op “speelse” activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling
van het jonge kind. Kinderen leren op deze leeftijd door spelen; er is veel aandacht voor
het samen spelen, creatieve opdrachten en expressie. Tijdens de lessen wordt er
aandacht besteed aan het uitbreiden van de woordenschat, mondelinge communicatie en
sociale vaardigheden. Belangstelling voor verhalen, woorden en letters is van groot
belang voor het latere leesproces. Om deze ontwikkeling zo veel mogelijk te motiveren
spelen we met rijmen en verzen, zingen liedjes, vertellen verhalen, bekijken
prentenboeken en laten de kinderen vertellen tijdens kringgesprekken. Hierdoor ervaart
het kind dat je op verschillende manieren dingen aan anderen duidelijk kunt maken.
Aan de hand van thema’s komen alle aspecten die van belang zijn voor de
taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde. De methodes zijn zeer geschikt omdat
ze rekening houden met kinderen die nog weinig Nederlands kunnen.
Iedere peuter of kleuter komt binnen met een eigen persoonlijkheid die wij respecteren.
Zo verloopt ook de ontwikkeling van ieder kind anders. Dit proberen wij te stimuleren en
niet te forceren.
3.2.2 Moedertaal groepen
In de moedertaal groepen ligt de nadruk van het onderwijs op de volgende taal
vakgebieden:
-

woordenschat (actief en passief)

-

taal verkennen

-

spreken en luisteren

-

lezen (technisch en begrijpend)

-

schrijven

-

spelling, werkwoordspelling, grammatica

Hierbij worden de volgende lesmethodes gebruikt zoals in Nederland:
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Groep 3A & 3B

Veilig Leren Lezen
Extra Woordenschatkaarten

Groepen 4 t/m 8

Taal actief – Taal & Woordenschat
Staal – Spelling
Nieuwsbegrip – Begrijpend Lezen

3.2.3 Groep 3: Veilig Leren Lezen
Deze methode werkt met thema’s. Aan de hand van het thema leren kinderen nieuwe
woorden, taal verkennen, woorden lezen en schrijven. Via een zeer gestructureerde
opbouw met behulp van de zogenaamde sleutelwoorden kunnen kinderen na 4 maanden
klankzuivere en eenvoudige woorden lezen. Daarna wordt het technisch lezen uitgebreid
met bijna klankzuivere woorden en woorden met twee lettergrepen.
3.2.4 Groep 4 t/m 8: Taal actief
In deze groepen wordt de methode Taal actief gebruikt voor taal en woordenschat. De
kinderen leren aan de hand van verschillende thema’s woordenschat, taal verkennen,
spreken & luisteren en schrijven. De methode Staal wordt gebruikt voor spelling,
werkwoordspelling & grammatica.
Voor begrijpend lezen wordt de methode Nieuwsbegrip gebruikt. Een erkende methode
die elke week een actualiteit gebruikt om gericht het gebied begrijpend lezen te oefenen.
Tevens stimuleert Nieuwsbegrip de woordenschat van de leerlingen doordat er veel
aandacht wordt besteed aan het aanleren van manieren om de betekenis van woorden te
achterhalen.
3.2.5. Nederlands als vreemde Taal groepen, niveaus 1 t/m 3 en CNaVT :
In deze groepen leren we Nederlands als vreemde taal aan, wat een andere methodiek
vraagt. Het onderwijs is niet gekoppeld aan groepen zoals in het Nederlands
onderwijssysteem. Naast taal wordt er ook aandacht besteed aan de Nederlandse
cultuur.
Er wordt in de eerste plaats gewerkt aan de passieve beheersing van de taal (luisteren,
lezen,

begrijpen)

met

voldoende

aandacht

voor

woordenschat

en

mondelinge

taalvaardigheid. Er ligt minder focus op grammatica, schrijven en spelling.
De Taaltuin is een erkende exameninstelling om het Certificaat Nederlands als Vreemde
taal af te nemen (voor leerlingen vanaf 14 jaar). Dit is een officieel internationaal examen
voor leerlingen over de hele wereld. Leerlingen van De Taaltuin kunnen zich op grond van
hun taalniveau voorbereiden op één van de drie profielexamens. Hierbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van de toetsenbank op de website van CnaVT, Nieuwsbegrip, Klare Taal
en de lesmethodes Op Schrift en In Gesprek om de kinderen hierop voor te bereiden.
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De volgende lesmethodes worden gebruikt:
NvT – niveau 1,2 & 3

Hotel Hallo
Taaltrap
eigen

‘Taaltuin’

lesmateriaal

op

het

gebied

van

woordenschat, taalbeschouwing, uitspraak
Zien is Snappen
Nieuwsbegrip – begrijpend lezen, woordenschat
Schooltv – luisteren en woordenschat
Nederland in Zicht – cultuur, woordenschat
NvT – CNaVT (INFO, Op Schrift
FORM en STRT)

In Gesprek
Klare Taal
Van Woorden Weten
Taaltuin

eigen

lesmateriaal

op

het

gebied

van

woordenschat, taalbeschouwing, uitspraak
Nieuwsbegrip,

Schooltv

–

begrijpend

lezen,

woordenschat, luisteren
Oefenexamens

van

het

CNaVT

–

lezen/luisteren,

schrijven, spreken
Canon van Nederland, Nederland in Zicht – cultuur,
woordenschat
3.3 Extra aandacht woordenschat
Aangezien de meeste van onze leerlingen niet recentelijk uit Nederland komen en hier in
Amerika minder met de Nederlandse taal in aanraking komen wordt er extra aandacht
besteed aan het verder opbouwen van de woordenschat. De leerkrachten hebben
modules en opdrachten ontwikkeld om hier met alle leerlingen, van peuters tot de oudere
leerlingen, extra aandacht aan te kunnen besteden.
Er wordt ook gewerkt met het woordenschatpakket ‘Hotel Hallo’. Dit is bedoeld voor
anderstalige kinderen tussen de 5 en 11 jaar die basiskennis Nederlandse woordenschat
nodig hebben. Spelenderwijs leren de kinderen 1000 frequente woorden en verbeteren
ze hun communicatievaardigheden.
Extra aandacht voor het leesonderwijs
Stimuleren van het lezen:
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De school heeft een bibliotheek samengesteld met diverse Nederlandse boeken voor de
meeste leeftijden (meer dan 900 titels). Leerlingen worden gestimuleerd om boeken te
lenen en deze thuis zelf te lezen of ze te laten voorlezen. Hierbij wordt maandelijks een
korte boekbespreking ingevuld. Zie hoofdstuk bibliotheek.
‘Samen Beter Lezen’ project:
Ter stimulering van het thuis lezen houden leerlingen en hun ouders gedurende 1 maand
in het schooljaar (half december tot eind midden/eind januari) bij hoeveel en wat er thuis
gelezen wordt. De oudere leerlingen (vanaf groep 5 en NvT) worden gevraagd een
boekbespreking te maken en te presenteren.
3.4

Cultuuronderwijs

Er worden tenminste vier cultuuractiviteiten per jaar georganiseerd buiten het reguliere
lesprogramma om. In alle groepen van De Taaltuin worden, ter voorbereiding van deze
culturele evenementen, in de lessen elementen van de Nederlandse en/of Belgische
cultuur behandeld. De cultuuractiviteiten die in een normaal jaar georganiseerd worden
zijn: Pannenkoeken & Sjoelen, Sinterklaas, Schaatsen & Erwtensoep, Koningsdag. De
nadruk van al deze activiteiten ligt op de cultuur, maar er is vaak een onderwijskundig
element toegevoegd. Dit kan bijvoorbeeld woordenschat zijn. Voor de oudere leerlingen
die Nederlands als vreemde taal leren wordt er twee per jaar een spreker uitgenodigd. Dit
kan een ouder zijn of een lid van de Nederlandse gemeenschap die iets komt vertellen
over hun hobby of levenservaring (bv. Nederlandse gedichten, Iron man triathlon, leven
in Nederlands-Indië, zeiltrip rond de wereld).
De cultuuractiviteiten zijn onderdeel van het onderwijsprogramma en leerlingen worden
verwacht hierbij aanwezig te zijn. Bij iedere uitgave van Taalnieuws (twee keer per jaar)
ontvangen de ouders een kalender met een overzicht van de activiteiten voor het
komende semester. De kalender wordt ook op de website gezet.
3.5 ICT
Voor groep 3 wordt digiregie gebruikt. De digitale oefeningen dienen als aanvulling of
ondersteuning van het onderwijs waardoor de leerlingen individueel en op eigen niveau
gericht werken aan bepaalde taalonderdelen.
Voor de overige groepen wordt Nieuwsbegrip online, Quizlet en Kahoot gebruikt.
3.6 Bibliotheek
De Taaltuin beschikt over een groot en divers aanbod boeken in de bibliotheek op
verschillende AVI-niveaus. Zowel voor moedertaal leerlingen als voor leerlingen die
Nederlands als vreemde taal leren zijn er geschikte boeken. De boeken kunnen
maandelijks of vaker worden geleend.
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4.

Leerling Volg Systeem (LVS)

Naast de observaties door de leerkrachten tijdens de lessen worden er ook toetsen
afgenomen om de onderwijsopbrengst te meten. De toetsen en observaties van de
leerlingen worden bijgehouden in een Leerling Volg Systeem. Elke leerkracht heeft
hiervoor per leerling een map (LVS-map) waarin ook de rapporten worden bijgehouden.
De toetsresultaten worden ook digitaal opgeslagen door de leerkracht op een individuele
leerlingen fiche en elk jaar aangevuld. Dit maakt het mogelijk de voortgang van een
leerling te volgen.
In de moedertaalklassen worden toetsen afgenomen die bij de lesmethode horen
(methode gebonden toetsen), en ook voortgangstoetsen van CITO. De toetsen van CITO
zijn onafhankelijke toetsen en gebaseerd op de kerndoelen voor taal.
Indien leerlingen onvoldoende vooruitgang maken wordt dit met de ouders besproken en
waar mogelijk bijgestuurd door middel van extra (remediërend) materiaal. Als er sprake
is van een langdurige aanpak van het probleem dan wordt er een handelingsplan
opgesteld.
Als aan het einde van het schooljaar blijkt dat de vorderingen en de extra materialen die
ingezet zijn nog steeds onvoldoende zijn, dan zal aan de ouders geadviseerd worden het
jaar over te doen.
Voor leerlingen die Nederlands als veemde taal studeren worden onderdelen van de
Taaltoets Alle Kinderen (TAK) ingezet, begrijpend lezen toetsen via Nieuwsbegrip, en de
oefenexamens van het Certificaat Nederlands als Vreemde taal.
In een online setting zetten we de volgende middelen in om de groei en leeropbrengsten
zo goed mogelijk te meten en te beoordelen: observaties tijdens de lessen, aanwezigheid
en betrokkenheid tijdens de lessen, quiz met Kahoot, opdrachten bij de lessen van
Nieuwsbegrip.
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5.

Personeel

Het team van de Taaltuin bestaat uit 6 leerkrachten, waarvan 5 elke dinsdag aanwezig
zijn. Omdat de niveauverschillen en diversiteit van de leerlingen soms erg groot is, is het
van extra belang dat er zoveel hulp is. Hiernaast hebben wij ook invalkrachten die
beschikbaar zijn in geval van afwezigheid van een van de leerkrachten of extra hulp
bieden als bijvoorbeeld een leerkracht toetsen moet afnemen.
Peuter/Kleuter groep/3A

Eef Kolkman

Groep 3B

Eef Kolkman

Groep

Karine Van Dijck – Lacquet

6, 7 & 8

NvT - Hotel Hallo I

Annette Himes – Severiens

NvT – Hotel Hallo II

Marlies Schweitzer

NvT – CNaVT-INFO

Yolanda Niemoller – van der Burg

Bevoegde leerkracht

Joy Rodgers

Er kunnen redenen zijn dat een leerkracht niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of het
volgen van een cursus. Bij een kortstondige afwezigheid zal de vervanging intern
opgelost worden. In het aller uiterste geval zal de les niet doorgaan.

Bij langdurige

afwezigheid zal gezocht worden naar een tijdelijke vervanger.
5.1 Cursussen voor de leerkrachten
Om op de hoogte te blijven van de onderwijsontwikkelingen in Nederland heeft de
directeur en onderwijscoördinator regelmatig contact met de stichting NOB, de
Nederlandse school ’t Klokhuis in NY en andere NTC scholen uit de Verenigde Staten en
wereldwijd.
Leerkrachten (en/of bestuursleden) hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de
jaarlijkse bijscholingscursus van het NOB en de jaarlijkse regiobijeenkomst voor alle NTC
scholen in de V.S.. Tijdens deze cursussen wordt specifiek geleerd over een bepaald
taalonderdeel of wordt informatie ingewonnen over organisatie en beleid. Na de cursus
deelt de leerkracht/bestuurslid de opgedane kennis met de teamleden en laat
voorbeelden

zien

hoe

de

kennis

vertaald

kan

worden

naar

de

concrete

(onderwijs)praktijk.
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6.

Ouders

Ouderbetrokkenheid

en

ouderparticipatie,

gebaseerd

op

een

goede

communicatie, kunnen de algehele kwaliteit van het onderwijs vergroten.
Het verschil tussen ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie zit hem vooral in de focus
op enkel het kind (ouderbetrokkenheid) of op het kind dat deel uitmaakt van de
schoolorganisatie (ouderparticipatie).
Betrokken ouders zijn ouders die op de één of andere manier geïnteresseerd zijn in de
ontwikkeling van hun kind op school. Die interesse uit zich thuis bijvoorbeeld door het
informeren hoe de schooldag was, door voor te lezen of door het kind te helpen bij het
huiswerk.
Ouderparticipatie is vaak een vervolg op ouderbetrokkenheid. Participerende ouders
vervullen daadwerkelijk een rol in het schoolleven, bijvoorbeeld als bestuurslid,
cultuurouder,

bibliotheek-

of leesouder.

6.1 Waarom is ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie belangrijk?
Ouderbetrokkenheid is in de eerste plaats van belang voor de schoolloopbaan van het
kind. Tonen ouders geen interesse in de school, dan krijgt het kind impliciet de
boodschap dat de school het leren van de Nederlandse taal in het buitenland of het leren
van een nieuwe taal niet zo belangrijk is. Is er bijvoorbeeld thuis weinig aandacht voor
het maken van het huiswerk, dan mist het kind ook de stimulans veel aandacht hieraan
te besteden.
De Taaltuin vindt het belangrijk dat er thuis ondersteuning wordt gegeven bij wat er op
school wordt aangeboden. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft met lezen of spelling,
kan aan ouders gevraagd worden hier extra ondersteuning te bieden.
Naast ouderbetrokkenheid is ouderparticipatie voor De Taaltuin van groot belang om zo
activiteiten te kunnen organiseren en uit te voeren waar de leerkrachten geen tijd voor
hebben.
6.2 Communicatie met de ouders
Communicatie met de ouders is belangrijk. Voor de ouders moet het duidelijk zijn
wanneer, wat en wie de informatie geeft.
De leerkrachten zijn beschikbaar om over lesinhoudelijke zaken en de voortgang van de
leerlingen te praten. De onderwijscoördinator en de bevoegde leerkracht staan de
leerkrachten bij met advies en zijn het aanspreekpunt voor alles wat met het onderwijs te
maken heeft.
De directeur is het aanspreekpunt voor alle andere zaken en houdt ouders op de hoogte
via e-mail, de website, face-book en andere mailing. Telefoonnummers en emailadressen
van de leerkrachten staan vermeld onder Hoofdstuk 10, adressen.
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De contactgegevens van de ouders kunnen worden doorgeven bij het intake gesprek en
op de aanmeldingsformulieren.
Voor individuele gesprekken worden de ouders 1 keer per jaar uitgenodigd, aan het einde
van het eerste semester,

wanneer de kinderen hun rapport krijgen. Er is dan

gelegenheid om over de ontwikkeling van het kind te praten. Er is ook een “kom in de klas”
moment aan het begin van het schooljaar waarbij leerkrachten de ouders uitnodigen in
de klas en uitleg geven over de lesinhoud, werkwijze, objectieven en verwachtingen voor
het schooljaar. Natuurlijk kunnen ouders en leerkracht altijd tussendoor contact met
elkaar opnemen en een afspraak maken.
Met uitzondering van persoonlijke dossiers van leerkrachten en leerlingen en mogelijke
andere vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolplan,
leerlingenvolgsysteem, financiële situatie etc..
De Taaltuin geeft daarnaast ook informatie over de schoolactiviteiten via een
elektronische nieuwsbrief “Taalnieuws”. Voor speciale zaken, zoals een cultuuractiviteit,
krijgen de ouders een e-mail en een uitnodiging. Groepsactiviteiten en huiswerk worden
wekelijks door de individuele leerkrachten per email meegedeeld.
Jaarlijks worden er ouderactiviteiten georganiseerd om zo op de hoogte te blijven van De
Taaltuin. Voor het komende jaar staat het volgende op het programma:
l

Welkomstbijeenkomst “Meet en Greet”

aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Een informele bijeenkomst waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten, bestuur met
elkaar kunnen kennismaken.
l

“Kom in de Klas/Zoom” per groep aan het begin van het schooljaar.

l

Ouderavond: plannen en resultaten worden besproken. Tevens wordt tijdens deze
vergadering gestemd over nieuwe bestuursleden.

l

Cultuuractiviteiten.

De Taaltuin staat open voor ideeën van ouders. Mocht u iets willen toevoegen of wijzigen
aan dit lijstje laat het ons graag weten.
6.3 Hulpouders
Met de inschrijving van uw kind(eren) wordt er aan alle ouders gevraagd om eventueel
een vrijwilligerstaak op zich te nemen.
De Taaltuin heeft hulpouders nodig in en rondom de klas, voor het organiseren van
cultuuractiviteiten, voor bestuurlijke zaken, bibliotheek, leesmoeder. Mocht u interesse
hebben dan kunt u dit altijd melden aan de directeur van de Taaltuin.
6.4 Klachtenregeling
Wettelijk moet een school, hoe groot hij ook is, een klachtenregeling hebben en dit aan
de ouders meedelen. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen,
vragen ed. in eerste instantie worden besproken bij diegene die direct met de kwestie te
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maken heeft. Bijvoorbeeld een ouder met een klacht over (het lesgeven van) een
leerkracht, neemt hierover eerst contact op met de desbetreffende leerkracht. Als dit niet
tot een bevredigende oplossing leidt, kan de ouder contact opnemen met de directeur.
Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd;
Stap 1.

De klager neemt de klacht rechtstreeks op met degene over wie de
klacht gaat.

Stap 2.

Als beide partijen geen bevredigende oplossing voor het probleem
kunnen vinden, wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze
kan overigens ook altijd al in de eerste stap bij de kwestie worden
betrokken, maar alleen met toestemming van een van beide partijen.

Stap 3.

Indien ook na overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan
worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Het
schoolbestuur zal in voortdurend overleg met de directeur de kwestie
bekijken en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Mocht de afhandeling van de klacht in onderling overleg niet mogelijk zijn of is de klacht
niet naar tevredenheid behandeld, dan kan een beroep worden gedaan op de Landelijke
Klachtencommissie van de vereniging van bijzondere scholen. Contactgegevens staan in
hoofdstuk 10.
Voor klachten die betrekking hebben op zaken als seksuele intimidatie kunt u ook terecht
bij de speciaal hiervoor aangestelde vertrouwensinspecteur. Contactgegevens staan in
hoofdstuk 10.

7.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is de wijze waarop het bestuur op hoofdlijnen de kwaliteit van het
onderwijs analyseert, verbetert en evalueert.
Het kwaliteitsbeleid leggen wij voor een periode van vier jaar vast in het schoolplan. Wij
proberen de kwaliteit van onze school steeds te verbeteren door in de gaten te houden of
de kwaliteit nog goed is, te kijken wat beter kan en die verbeteringen door te voeren.
Om de kwaliteit te bepalen wordt gebruikt gemaakt van verschillende kwaliteitsinstrumenten: Cito toetsen, methode gebonden toetsen, enquêtes, visitatieverslagen
van NOB en de Nederlandse inspecteur, zelfevaluaties, functioneringsgesprekken,
gesprekken met ouders die vertrekken.
Dit schooljaar wordt aan de volgende ontwikkelingen gewerkt:
l

het samenwerkingsverband met ’t Klokhuis te NY/NJ verder uitbouwen waardoor een
goede kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd blijft

l

de vernieuwde lesmethodes voor de moedertaal groepen 3 t/m 6 verder
inplementeren
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l

een doorgaande leerlijn creëren in het curriculum van de NvT groepen

l

de continuïteit en professionalisering van het team van leerkrachten

l

het behouden van een gezond financieel beleid

Tijdens

de

jaarlijkse

ouderavond

wordt

u

op

de

hoogte

gehouden

van

de

kwaliteitsverbeteringen en de vorderingen.
Voor uitgebreide informatie over de kwaliteitszorg van de Taaltuin verwijzen wij u naar
het schoolplan.

8.

Resultaten

Door middel van het afnemen van diverse toetsen worden de onderwijsresultaten van de
leerlingen gemeten. Voor een NTC school is het altijd een lastig vraagstuk om de
resultaten van de leerlingen te tonen vanwege de snelle wisselingen in de samenstelling
van de jaargroepen doordat kinderen verhuizen en/of omdat er nieuwe kinderen
bijkomen.
Voor De Taaltuin geldt dit ook. De school heeft te maken met een sterk wisselende
populatie omdat sommige leerlingen kort verblijven in het buitenland en andere kinderen
lang. Tevens lopen de beginsituaties van de leerlingen sterk uiteen. We hebben
leerlingen die net uit Nederland of België komen, en leerlingen die nog nooit in Nederland
hebben gewoond. Ook het taalniveau van de kinderen verschilt; zo zijn er leerlingen met
twee Nederlands sprekende ouders waar thuis veel Nederlands wordt gesproken maar
ook leerlingen waar thuis hoofdzakelijk een andere taal, vaak Engels, de boventoon voert
omdat een van de ouders Amerikaans is. Dit is met name bij de leerlingen die Nederlands
als vreemde taal leren. Uiteraard houden wij op school rekening met de beginsituatie van
de individuele leerling.
Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar. Voor mondelinge taalvaardigheden en
sociale vaardigheden moet de leerkracht door observatie vaststellen of het onderwijs ook
resultaat heeft opgeleverd. Al deze resultaten worden vastgelegd in de rapporten die
twee keer per jaar met de ouders worden besproken.
De Vreemde taal leerlingen kunnen toewerken naar het behalen van een certificaat op
drie verschillende niveaus (Certificaat Nederlands als Vreemde taal).

9.

Praktische zaken

9.1 Veiligheid, zorg om de school en respect
Dit is de verantwoordelijkheid van ons allen! Praat hier alstublieft over met uw kinderen.
Al is onze school mogelijk wat meer relaxed dan de reguliere dagschool, we verwachten
van leerlingen wel dat er wordt geluisterd naar de leerkrachten en andere volwassenen.
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De Taaltuin is te “gast” in de Christ Episcopal Church en wij dienen ons daarnaar te
gedragen. We laten de lokalen schoon en netjes achter. Ook komen we niet aan spullen
van de kerk.
De Taaltuin accepteert onder geen enkele omstandigheid dat wapens in de school
aanwezig zijn. Neemt u ook geen speelgoed mee naar school. Het zou erg vervelend zijn
als dit kwijt raakt.
We willen graag dat kinderen hun mobiele telefoons NIET gebruiken tijdens de les en in
de pauze tenzij de leerkracht een uitzondering maakt. Mobiele telefoons blijven in de tas
of kunnen bij het begin van de les in een mand gelegd worden tot het einde van de les.
9.2 Wegbrengen en ophalen van de leerlingen
De kerk heeft parkeerplaatsen rondom de kerk en ook ten zuiden van de kerk bij het
medisch gebouw. Ga binnen bij de “South Entrance” en neem de trap naar boven naar de
tweede verdieping. Laat leerlingen, tijdens de Corona periode,

zoveel mogelijk

zelfstandig naar de klas gaan of spreek af met de leerkracht.
Om 15:25 uur gaat de deur van de klas open. De lessen starten om 15:30 uur. We
begrijpen dat de schooltijden voor iedere leerling anders is. Laat uw leerkracht daarom
aan het begin van het schooljaar weten hoe laat uw kind aanwezig kan zijn.
Als de kinderen opgehaald worden kunnen ouders buiten wachten of in hun auto. De
kinderen worden onder begeleiding van hun leerkracht naar buiten gebracht.
Als iemand anders de kinderen brengt of haalt
Het kan zijn dat je kind carpoolt met een andere familie. Neem altijd contact op met de
leerkracht wanneer dit het geval is.
9.3 Sluiten van de school:
Elke familie wordt geïnformeerd via email en/of per telefoon als de school dicht gaat
vanwege slecht weer of een andere reden.
9.4 Discipline
Mocht een leerling zich herhaaldelijk niet aan de regels houden, dan zal de leerkracht de
leerling voor bepaalde tijd apart nemen en bespreken. Mocht het gedrag niet verbeteren,
dan zal met de ouders contact opgenomen worden om dit te bespreken.
9.5 Ziekte en afwezigheid
Een kind kan niet naar school als hij/zij ziek is, houdt hem/haar thuis. Uw kind moet
tenminste 24 uur koortsvrij zijn voordat hij/zij weer naar school kan.
Wanneer uw kind een keer niet aanwezig kan zijn, informeer tijdig de desbetreffende
leerkracht en de directeur van De Taaltuin via email of telefoon. Het is prettig als dit ten
laatste voor 11:00 uur op dinsdagmorgen gemeld wordt.
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9.6 Snack
Kinderen kunnen hun eigen snacks en drankjes meenemen voor tijdens de pauze. Eten in
het klaslokaal is niet toegestaan. De kinderen mogen geen eten of drinken met elkaar delen.
Voedsel dat noten/pinda’s bevat is niet toegestaan i.v.m allergieën.
9.7 Noodgevallen
Op het medisch informatie formulier worden de ouders gevraagd aan te geven wat De
Taaltuin moet doen in geval van medische hulp.
9.8 Toestemming
Ouders worden formeel om toestemming gevraagd over deelname van hun kinderen bij
activiteiten buiten de school, hoe te handelen bij een medische calamiteit en het gebruik
van foto’s van hun kind(eren) in de nieuwsbrief of op de facebook pagina van de school.
9.9 Nederlands
De Taaltuin verzorgt Nederlands onderwijs voor leerlingen. Daarom wil De Taaltuin dat
iedereen die op school komt zo veel mogelijk Nederlands spreekt. De leerkrachten zullen
altijd Nederlands met de leerlingen praten.

10.

Telefoonnummers en email adressen

Directeur
Annette Himes-Severiens

+1 216 896 0221

nederlandseschoolcleveland@gmail.com

Onderwijscoördinator
Karine Van Dijck-Lacquet

+1 330 671 2042

nederlandseschoolcleveland@gmail.com

+1 440 477 6605

joye.rodgers@yahoo.com

Leerkrachten
Bevoegde Leerkracht
Joy Rodgers

Peuter/Kleuter/3A en 3B groepen
Eef Kolkman

+1 216 310 5974

eefjek@msn.com / eef@taaltuin.org

+1 330 671-2042

karine@roadrunner.com

Groep 6, 7 & 8
Karine Van Dijck-Lacquet

Nederlands als Vreemde taal (NvT)
Hotel Hallo I
Annette Himes-Severiens

+1 216 896 0221

himesfamily@sbcglobal.net /

+1 216 577 4951

annette@taaltuin.org
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Hotel Hallo II
Marlies Schweitzer

+1 216 496 8451

marijke61@yahoo.com

+1 440 376 3930

whyenbee@gmail.com / Yolanda@taaltuin.org

+1 330 671 2042

karine@roadrunner.com

Bart Terburg

+1 216 371 0981

terburg@n2net.net

Frederik Beuk

+1 330 475 3039

frederik@beuk.biz

Karine Van Dijck-Lacquet

+1 330 671 2042

karine@roadrunner.com

Karin Raaijmakers

+1 440 749 1119

detaaltuin_jufkarin@yahoo.com

Raoul Smit

+1 216 266 3464

smitrs@yahoo.uk

Annette Himes-Severiens

Bestuurslid ex-officio (met adviserend stemrecht):

CNaVT-INFO
Yolanda Niemoller
Volwassenenonderwijs
Karine Van Dijck
Bestuur

+1 216 896 0221

himesfamily@sbcglobal.net

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (Stichting NOB)
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Telefoon: +31- 70 386 6646
Inspectie primair en voortgezet onderwijs buitenland
Inspectie van het Onderwijs, Team Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Nederland
Telefoon: +31 77 46 56 767
buitenland@onderwijsinspectie.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vertrouwensinspecteur
Mevrouw Liesbet Klaver
Rijksinspectiekantoor Utrecht
Postbus 2730
3500 GS Utrecht
Telefoon: +31 -30 669 0600
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