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1. Missie en visie  

 

1.1. Achtergrond  

In 1991 ontstond bij enkele Nederlandse ouders uit Johannesburg de behoefte aan 
lessen Nederlands voor hun kinderen. Door een tijdelijk bestuur werd gekeken naar de 
mogelijkheid om een basisschool te beginnen. Het bleek dat hiervoor ook in Pretoria 
veel belangstelling was. Er werd besloten tot het oprichten van twee lesplaatsen: één in 
Pretoria en één in Johannesburg. Nadat twee leraren waren aangesteld, ging men in 
februari 1992 van start. Rekening houdend met de doorstroming van leerlingen werd in 
1998 ook een begin gemaakt met het aanbieden van Nederlandse lessen voortgezet 
onderwijs. Momenteel bestaat DNS uit het Primair Onderwijs (PO), de groepen 1 t/m 8, 
en voor het Voortgezet Onderwijs (VO) de groepen 1 t/m 4. 

Voor haar activiteiten maakt de school gebruik van de faciliteiten van de American 
International School of Johannesburg (AISJ), en haar dependance in Pretoria. We 
volgen de vakanties van het noordelijk halfrond en waar mogelijk de vakanties van AISJ 
en Zuid-Afrikaanse scholen. Op beide locaties staan enkele eigen kasten en is er een 
eigen ruimte voor de Nederlandse bibliotheek op de locatie in Johannesburg. Verder 
mag op beide locaties gebruik gemaakt worden van computers, digiborden, beamers, 
kopieerfaciliteiten en de buitenspeelplaats.  

De meeste leerlingen van de school zijn afkomstig uit gezinnen waar door beide ouders 
Nederlands wordt gesproken. Aangezien vrijwel alle leerlingen op een Engelstalige 
school zitten, is er altijd sprake van minimaal tweetaligheid, waarbij het Nederlands vaak 
niet meer de eerste taal is. Wij streven ernaar de kinderen voldoende kennis en 
vaardigheden op te laten doen zodat ze met succes aan hun vervolgonderwijs in NL 
deel kunnen nemen. Om de aansluiting met het onderwijs in Nederland en België̈ zo 
goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse 
en Belgische cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.  

1.2. Missie  

De Nederlandse School is een school waar leerkrachten en kinderen samen werken aan 
kansrijke toekomst, De leerkrachten gaat uit van zien en gezien worden. Zij begeleidt elk 
kind in zijn of haar ontwikkeling waarbij de balans tussen tussen houvast bieden en 
ruimte laten goed in de gaten wordt gehouden.  Onze leerkrachten stimuleren de 
kinderen in het nemen, en dragen, van de verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling 
en leren.  
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1.3. Visie 

Onderwijs is nooit stilstaan. Door met elkaar onderwijs te bespreken en informatie te 
delen over onderwijs, blijven we op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen, kunnen we 
nieuwe dingen uitproberen waarvan we denken dat die bij De Nederlandse School 
passen en blijven we elke dag leren en aanpassen. 

 

1.4. Resultaten vorig schoolplan periode: 2020 - 2021 

1.4.1. Leerlingaantal schooljaar 2020-21 

Per 1 oktober 2020: 
 
DNS had in totaal 28 leerlingen. Deze zijn op te splitsen in 4 leerlingen NTC-VO en 29 
leerlingen NTC-PO. Alle groepen op beide locaties zijn gecombineerde groepen, ook 
groep 3.  
Het aantal leerlingen in Pretoria is te klein om 2 leerkrachten een volledige vergoeding te 
geven. De leerkrachten hebben voor de groepen in Pretoria een totaalbudget van 6 te 
declareren uren gekregen; elke leerkracht 3 uur. 
 
Johannesburg 1 okt 2020 
Groep 1-2  1 leerling 
Groep 3  3 leerlingen 
Groep 4  5 leerlingen 
Groep 5  1 leerlingen 
Groep 6       3 leerlingen 
Groep 7  4 leerlingen 
Groep 8   3 leerlingen 
VO                    3 leerlingen 
 
Pretoria     NT2 Pretoria 
Groep 2  - leerlingen  4 leerlingen 
Groep 3  2 leerlingen 
Groep 4             2 leerlingen 
Groep 5  2 leerlingen  
Groep 6  - leerlingen 
Groep 7  - leerlingen 
Groep 8   - leerlingen 
VO   - leerlingen 
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1.4.2. Activiteitenverslag 

In het schooljaar 2019- 2020 heeft de school op 1 oktober 2020 29 leerlingen gehad. 
Alle groepen waren combinatiegroepen.  
In Pretoria zit de Nederlandse ambassade, waar we doorgaans een aardige club 
leerlingen van kregen. Verschillende afdelingen van deze organisatie zijn inmiddels 
gesloten ivm centralisering in Den Haag. We kunnen dat effect goed voelen. Mede 
daarom zijn we een NT2 klas gestart (sept 2019) met kinderen van Afrikaans sprekende 
ouders. Voor deze groep op woensdag hebben zich 4 leerlingen ingeschreven. Dit 
aantal is te weinig om de kosten van deze klas te dekken. Toch zijn we deze groep 
gestart, in de hoop meer leerlingen naar DNS te trekken en het contact met de American 
Int. School open te houden. 
 
Soms krijgen we een verzoek van ouders van heel jonge kinderen die de taal niet 
spreken, maar hun kind wel graag op DNS willen doen (vaak heeft men dan een NL 
paspoort). Een voorwaarde is dat ze Nederlands verstaan. Wekelijks krijgen deze 
ouders informatie toegestuurd waarmee geoefend moet worden. Tijdens een 
terugkoppelmoment merken we dat de ouders dat zeer waarderen en daadwerkelijk 
oefenen met de doorgestuurde informatie. Een van deze leerlingen is in jan 2020 
ingestroomd. Op deze manier hopen we de achteruitgang in leerlingaantal een beetje te 
verminderen. Vooropgesteld dat de kwaliteit er niet onder mag leiden. 
 
Evaluatie schoolplan voor schooljaar 2020-21 
In het vorige schoolplan is een aantal beleidsvoornemens weergegeven. Deze zijn als 
volgt geëvalueerd: 
 

Speerpunten  Inhoud Resultaten Opgenomen in 
schoolgids / -
plan 

Kwaliteitszorg
algemeen 

Het toepassen van het 
concept adaptief 
onderwijs / Growth 
Mindset 

continu proces, groepsplan, 
evluatie- en rapportgesprekken, 
doelthermometer met de ll 
maken 
 

Ja, wordt 
minimaal 3 x per 
jaar gechecked 

Kwaliteitszorg
algemeen 

leerlingvolgsysteem 
Parnassys 

continu proces. 
Toetsgegegevens en algemene 
gegevens zijn opgenomen in 
systeem. Leekrachten gebruiken 
resultaten bij lesplanning en ll-
bespreking. Documenten en 
groepsplannen kunnen worden 
ge-upload. Algemene toets-
resultaten worden 2 x per jaar 
teruggekoppeld aan het bestuur. 

Ja 
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Kwaliteitszorg
algemeen 

Jaarlijks 
evaluatiegesprek met 
iedere leerkracht 
 

Functioneringsgesprekken 
vinden ieder jaar plaats in april / 
mei 

Ja 

Kwaliteitszorg
algemeen 

Gesprek directeur Functionerings/beoordelingsge-
sprek gevoerd met directeur en 
bestuur 

Ja 

Kwaliteitszorg
algemeen 

Differentiatie Aandacht voor kinderen met 
dyslexie, hoogbegaafdheid. 
Methode Taal en Spelling op 
maat biedt ook differentiatie-
mogelijkheden 

Opgenomen in 
schoolgids 

Kwaliteitszorg
algemeen 

Ouderbijeenkomst en 
financiële 
verantwoording 
 

Eind jan 2019, bestuur en 
ouders. Budget volgend 
schooljaar besproken en de tot 
standkoming bedrag schoolgeld. 
De terugkeer van de 
leerlinggebonden subsidie is 
hierin deels meegenomen, 
hoewel bedragen nog niet 
bekend waren. Een 
terugkoppeling later dit jaar 
gemaakt. 
Eind jan 2021 staat gepland 

Plan van aanpak 
schriftelijk + 
mondeling met 
alle betrokkenen 
gecommuniceerd 
 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

Vervolg NT2 klas Veel aanvraag nederlandse les 
voor Afrikaans sprekende 
kinderen. Via ‘Hotel Hallo II’ 30 
leuke lessen samengesteld. 
Fysiek en online lessen zijn 
succesvol. Evaluatie dmv een 
toets en getuigschrift. 

Met succes 
afgesloten. 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

Face to face lesgeven Online lesgeven met jonge 
kinderen alleen als het moet. 
Ouders hebben aangegeven 
hun terras buiten open te stellen 
voor groepen van DNS; elke 
groep een eigen gastouder. 

Met succes het 
jaar doorgewerkt, 
incl 
rapportbespre-
kingen. 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

DNS-relevante 
webinars volgen 

Team stimuleren webinars te 
volgen en met elkaar te 
bespreken  

Lopend proces 

Kwaliteitszorg 
algemeen 

Informatiekwartier 
groep 3 en VO 1 

De overgang naar deze groepen 
is groot, vandaar dit 
informatiekwartier aan het begin 
van het schooljaar 

Lopend proces 
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Kwaliteitszorg 
algemeen 

Ouderportaal 
Basisonline 

Alle informatie en documenten 
voor ouders DNS op 1 plek.  

Actief 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Tussenevaluatie Mogelijkheid tot facultatieve 
gesprekken tussen 
ouders/leerkrachten  

Ja 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Lesplanning Het werkschema bedoeld voor 
de leerlingen vanaf groep 3 
blijven we gebruiken → succes.  
Zo kunnen zij precies zien en 
afstrepen wat gedaan moet 
worden / wat af is. 
 

Ja 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Taalmaatje Bij ‘Taal op Maat’ het taalmaatje 
voor ‘woordenschat’ en ‘kijk op 
taal’ werkt verhelderend en 
blijven we gebruiken 
 

Ja 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Veilig leren lezen in 
groep 2 

Eind groep 2 wordt gestart met 
invoer VLL van start groep 3. 
We zien dit als een groot succes 
en voorsprong bij de start in 
groep 3 

Ja 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Huiswerkmail 
gestandaardiseerd 

Een format ontwikkeld en 
ouderberichten hieraan 
gekoppeld 

Ja 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Leesboeken Bibliotheek aangevuld met 
mooie series.  

Wordt jaarlijks 
aangevuld 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Cultuurlesdagen Thema alternerend AK of Gesch 
NL/BE. Wordt regelmatig 
aangekondigd en als totaal 
pakket bij DNS aangeboden, 
dus verplicht. Ondanks de 
lockdown waarin we zaten van 
maart – mei zijn alle 
cultuurlesdagen gewoon (online) 
doorgegaan. We hebben 
dientengevolge geen 
Citotoetsen afgenomen. 

Ja en 
gecommuniceerd 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Samenwerken met 
andere NTS 

Uitwisseling met De Letterboom, 
methode / toetsen 

ja, continu proces 

Kwaliteitszorg 
secifiek 

VO jaarplanning; 
Leerkracht Nederlands 

is er happy mee       

 

Wordt regelmatig naar leeringen 
en ouders gecommuniceerd 
 

Ja 
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Kwaliteitszorg
specifiek 

VO 4 Geen ll in VO4 

programma gechecked met 
leerkracht Nederlands en is o.k. 
voor ll die het CnaVT examen 
willen afleggen. 

Programma Talent VO 4 en voorbereidende 
examens gecompact. Planning opgesteld. 

Ja, wordt jaarlijks 
bijgesteld 

Kwaliteitszorg
specifiek 

Werken in 
combinatiegroepen 

Document met tips en trucks in 
klassenmap. 

Ja, wordt 
bijgesteld waar 
nodig. 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Rapporten digitaal Rapporten worden digitaal 
aangemaakt en verstuurd naar 
ouders voorafgaand aan het 
rapportgesprek. Daarna 
opgeslagen in Parnassys. 

Ja 

Kwaliteitszorg
specifiek 

NT3 naar NT2 
brengen; geen 
geschikte leerlingen dit 
jaar 

Het eerder opgestelde plan heeft goed 
gewerkt. De leerlingen zijn in groep 4 en 2 
doorgestroomd. 

Ingevoerd, betreft 
lopend proces. 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Digibordsoftware Weer aangeschaft. Fantastisch 
aanvullend en ondersteunend 
materiaal 

Lopend proces 

Kwaliteitszorg 
specifiek 

Groep 1-2 Weekelijkse terugkoppeling naar 
ouders met links naar 
taalfilmpjes  

Lopend proces 
 

Leerlingzorg VO aanvulling op 
spelling/grammatica, 
documenten bij schrijf-
opdrachten en debat 

Extra uitleg en documenten bij 
de methode; opgenomen in de 
planning 

Ja, jaarlijkse up-
date 

Leerlingzorg Dyslexieprotocol Verkorte versie met werkbare 
handvatten is aanwezig binnen 
de school en wordt gebruikt 
waar nodig 

Ja 

Leerlingzorg Resultaten delen met 
leerling 

Behaalde resultaten bespreken 
met leerling. Samen plan van 
aanpak maken en vastleggen in 
groepsplan /handelingsplan / 
Parnassys 

Ja, 2 tot 3 x per 
jaar 

Leerlingzorg Portfolio VO Document voor VO waarom ll 
hun eigen resultaten bijhouden. 
Rapportgesprek voeren zijzelf 
met hun ouders nav portfolio en 
rapport. 

Ja 

Leerlingzorg Doelthermometer Document waarop de leerlingen 
aangeven of ze denken het doel 
te hebben gehaald 

ja, wordt jaarlijks 
in januari 
afgenomen 

Leerlingzorg Uitbreiding Video’s grammatica en spelling Lopend proces 
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specifiek ondersteunend 
materiaal grammatica 
en spelling 

per leerjaar en hoofdstuk 
ingedeeld en ge-upload op 
Google drive. Gedeeld met de 
leerlingen 

 

Personeels-
beleid 

Calamiteitenplan 
campus JHB en PTA 

Calamiteitenplan ontwikkeld, 
gesteld op plan AISJ 

ja, wordt jaarlijks 
ge-updatet 

Personeels-
beleid 

Teamjaaragenda Lijst van vaste items die per jaar 
/ maand moeten worden 
doorgesproken 

ja, wordt jaarlijks 
ge-updatet 

Personeels-
beleid 

Afspraken, projecten 
en documenten 
vastleggen in cloud 

Teamdocumenten in Google 
drive, bestuursdocumenten en 
resultaten projecten in Dropbox 

Ja 

Cultuur 
specifiek 

Koningsdag Leerkrachten bij ouders thuis 
programma samengesteld 

jaarlijks aanvulling 
activiteiten 

Schoolbeleid NTC-R3 groep in 
Pretoria met specifieke 
lesmethode 

In september 2020 opnieuw 
gestart met 4 leerlingen 

nvt 

Schoolbeleid Continuiteit bestuur 
garanderen 

Met 1 nieuwe voorzitter en 1 
vertrokken bestuurslid heeft ook 
dit jaar in het teken gestaan van 
overdracht. 

Nvt 

Schoolbeleid Levensvatbaarheid van 
de school 

Er is contact gelegd met de 
Vlaamse ambassade en daarna 
met een aantal andere Vlaamse 
organisaties. Er wordt 
regelmatig een berichtje 
gepubliceerd over de school via 
diverse kanalen. 

Nvt 

Schoolbeleid Lesgeven aan meerere 
leerjaren of niveau’s in 
een groep 

Ingevoerd in Pretoria. Er wordt 
beroep gedaan op de 
zelfstandigheid van de ll. 
Handvatten zijn hiervoor 
uitgerijkt. 
 

 

Onderwijs-
kwaliteit 

Herijken van de 
leerlijnen 

 Maart 2021; 
check 

Financieel 
beleid 

Vaststelling 
houdbaarheid huidige 
lesmethodieken in 
kader van toekomstige 
financiële lasten. 

Taal en Spelling op Maat nog 
steeds goed te gebruiken. In 
2015 zijn er geen nieuwe 
spellingsregels doorgevoerd.Met 
het dalende ll-aantal doen we 
geen grote uitgaven. 

Nvt 

Kwaliteit zorg 
en 

Communicatie naar 
ouders minimaal 3x 

Tussenevaluatie in november en 
2 x per jaar rapportgesprekken. 
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begeleiding per jaar Daarnaast voor groep 3 en VO 1 
infokwartiertje ouders. 

 

 
Daarnaast zijn nieuwe activiteiten uitgevoerd. Deze kwamen voort uit de 
teamoverleggen en gesprekken met ouders, de ouderenquête en bestuursbesluiten. 
Specifiek voor het jaar 2020 -2021 volgt hieronder een beknopt overzicht:  
 
De school is in maart 2020 bezocht door de inspectie hetgeen behoorlijk wat 
voorbereiding vereiste. Op basis van het inspectierapport en de resultaten van de ouder-
enquete hebben we een aantal actiepunten geformuleerd welke verderop besproken 
worden. 

In verband met de Covid-19 perikelen zijn we, zoals eerder gemeld, niet welkom op the 

American School. We hebben er een passende oplossing voor gevonden bij gastouders 

thuis. Ook de cultuurdagen zijn face-to-face gegeven, hetzij bij ouders thuis, hetzij bij 

een restaurantje in het park. 
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2. Sterkte-, zwakte analyse van onze school  

De sterktes en zwaktes gaan over onze interne organisatie. Kansen en bedreigingen 
gaan over wat er van buiten op de school afkomt (extern).  

Sterktes Zwaktes 

Goed geïntegreerd met de Nederlandse 
gemeenschap en ambassade. 

Ondanks de subsidie van het NOB, blijft er een 
grote afhankelijkheid van de ouderbijdrage voor 
wat betreft financiering van de school. De 
ontwikkeling van het teruglopend 
leerlingenaantal blijft een zorg. 

Goede gediplomeerde leraren voor primair 
onderwijs. 
 

Teruglopend leerlingenaantal waardoor steeds 
meer gewerkt moet worden met meerdere 
leerjaren in één klas. Dit is een voordeel bij 2 
max 3 jaargroepen, maar er kan niet 
gecombineerd blijven worden. Hulpmiddelen 
zoals instructiefilmpjes van internet worden 
ingezet. 

Goede samenwerking/ interactie tussen bestuur 
en leerkrachten team. 
Schooljaar 2020-21 

Ook AISJ heeft te maken met teruglopend 
leerlingenaantal. Op dit moment betaalt DNS 
geen huur, maar dit zou in de toekomst kunnen 
veranderen.  

 Betrokken en enthousiast team.  Huidige school is ingericht op de “traditionele” 
manier van lesgeven wat niet goed samengaat 
met sterk teruglopende leerlingen aantallen. 

Veilig en prettig schoolklimaat, heldere regels, 
duidelijke afspraken die worden nagekomen.  

 

Het niveau van het Nederlands van de leerlingen 
sluit aan op onderwijs in Nederland en België. 
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Individuele benadering van het kind m.b.t. wat 
hij/zij aan kan en aan toe is. 

 

Solide financiële situatie.  

Leerlingvolgsysteem is aanwezig.  

Eigentijdse leermiddelen zoals Nieuwsbegrip 
“methode up to date” voor VO, ook instructies 
digitaal, leerkrachtassistent voor kleuters en groep 
3 en materiaal ‘Kleuteruniversiteit’. Verder zoeken 
leerkrachten naar aanvullend materiaal op internet 
die de lesstof aanvult.  

 

Goede resultaten t.a.v. begrijpend lezen en 
werkwoordspelling.  

 

Tevreden ouders t.a.v. communicatie en inzet 
door de school, zoals ieder jaar weer blijkt uit de 
ouderenquete. 

 

Goede en heldere besluitvorming en vastlegging 
van acties en onderzoeken.  

 

Hoogte van het lesgeld en dat wat er geboden 
wordt, is nog steeds zeer competitief in 
vergelijking met andere commercieel aangeboden 
vormen van al dan niet online Nederlandstalig 
onderwijs.  

 

NT2 (= NTC R3): Afrikaners met NL achtergrond 
zijn geinteresseerd in aanbod Nederlands voor 
hun kinderen.  

Alleen gespecialiseerde leerkrachten kunnen 
deze groep lesgeven. Leerkrachten die goed 
de verschillen en overeenkomsten tussen het 
Afrikaans en Nederlands weten. 
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Kansen Bedreigingen 

Onderwijs ook aan niet NTC-R1/2  kinderen. De corona pandemie waardoor Nederlandse 
gezinnen ervoor kiezen in Nederland te blijven 
of hun vertrek naar ZA uitstellen. 

Onderwijs aan volwassenen. Onstabiele politieke klimaat en afnemende 
groei van de Zuid-Afrikaanse economie 
waardoor leerlingenaantallen dalen.  

 Up-to-date houden van de kwaliteit van het 
onderwijs en aansluiting bij NL, vragen veel 
tijdsinvesteringen. Die kunnen de leraren niet 
allemaal in de beschikbare (betaalde) uren 
doen. Dat vraagt extra investeringen.  

Verbeteren individuele aandacht en opvolging 
leerlingen.  

Afhankelijk van welwillendheid AISJ t.a.v. 
beschikbaarheid ruimtes en uren. 

Uitbreiding gebruik leerlingvolgsysteem voor 
betere vastlegging voortgang leerlingen.  

Buitenschoolse activiteiten van leerlingen en 
niet altijd even goed aansluiten van lesroosters, 
waardoor geen tijd voor Nederlandse school. 

 Stijgende kosten van het schoolgeld kunnen 
ervoor zorgen dat op termijn wellicht ouders de 
school zullen verlaten omdat de kosten niet 
meer op te brengen zijn.  

Online lesgeven aan leerlingen die nu 
bijvoorbeeld kiezen voor de Wereldschool. Dit 
wordt nu reeds gedaan met 1 ll. Zij betalen wel de 
startkosten en maken gebruik van de materialen 
van DNS.  

Internet en de mogelijkheid om op die manier 
eenvoudiger thuis Nederlandstalig onderwijs te 
volgen.  
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3. Strategie en doelstellingen DNS 

DNS verwacht niet dat het leerlingenaantal binnen de komende jaren zal groeien. De 
nog steeds afnemende groei van de Zuid-Afrikaanse economie, de onstabiele politieke 
situatie en tegenvallende econonische hervormingen, die door de corona pandemie 
alleen maar verslechterd zijn, zijn daar debet aan.  
 
De subsidie vanuit de Nederlandse overheid geeft DNS wel ruimte om de ouderbijdrage 
zo laag mogelijk te houden en kleine klassen in stand te kunnen houden.  
 
 
Kwaliteit bestuur 
De afgelopen jaren heeft het bestuur hard gewerkt aan het inzichtelijk maken en 
documenteren van genomen besluiten en de eraan ten grondslag liggende 
overwegingen. Middels een gedeelde dropbox, een projectenstructuur en 
besluitenoverzichten moet ook voor volgende besturen helder zijn welke stappen er 
genomen zijn en waarom.  
 
Ook t.a.v. de begroting en de grondslagen hiervan zijn heldere templates neergezet die 
ervoor zorgen dat er jaarlijks een nieuwe begroting kan worden gemaakt die gestoeld is 
op dezelfde principes.  
 
Het bestuur heeft tevens veel aandacht besteed aan hoe de school zo efficient mogelijk 
kan worden geleid. Het besluit t.a.v. minimale klasgrootte is er daar één van. Voor het 
komende jaar zal de aandacht gericht worden op het onderzoeken naar andere 
manieren van onderwijs geven. Op dit moment is dat nog op de “traditionele klassikale” 
manier. Echter met een verdere krimp van het aantal leerlingen zal de diversiteit binnen 
een (combinatie-)klas steeds groter worden. We spelen hierop in door een beroep te 
doen op de zelfstandigheid van de ll, door instructiefilmpjes via Youtube, etc. De 
structuur van het hebben van een toegewijde directeur voegt veel waarde toe aan de 
school.Er staat daardoor een krachtig team dat op eenzelfde manier werkt en de sfeer 
en cultuur van DNS eenduidig naar buiten brengt. Echter door het teruglopend 
leerlingenaantal en de daarmee gepaard gaande financiele gevolgen komt deze 
structuur steeds meer onder druk te staan.  
 
Kwaliteit financiën 
DNS probeert zo goed mogelijk inzicht te houden ten aanzien van de 
leerlingenaantallen. Dit doen we door regelmatig contact te houden met de ouders om 
hun eventuele vertrekmoment te kunnen vaststellen. Op die manier kunnen we ons 
voorbereiden op veranderende klassensamenstellingen en de daarmee gepaard gaande 
kosten. Het merendeel van de uitgaven wordt tenslotte besteed aan de salarissen van 
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de leerkrachten. Een klas bij DNS draait break-even op het moment dat er vijf leerlingen 
in een klas zitten.  
 
Kwaliteit onderwijs 
DNS werkt met samengestelde klassen, dit naar tevredenheid van ouders en 
leerkrachten. Er wordt door de schooldirectie veel gedaan aan inspriratie en begeleiding 
van het leerkrachtenteam op dit gebied. Daarnaast is de klassenmap aangevuld met 
richtlijnen hoe om te gaan met combinatieklassen.  
 
Wat betreft bijscholing wordt met regelmaat webinars van het NOB door de leerkrachten 
gevolgd en indien financieel mogelijk gaan leerkrachten op training bij het NOB in 
Nederland. 
 

3.1. Doelstellingen 2021 – 2025  

Op basis van het voorgaande; de acties uit het voorgaande jaar, de SWOT analyse en 
het inspectierapport uit 2020, worden de volgende doelstellingen voor de periode 2020-
2024 voorgesteld:  

 
Kwaliteit van het aanbod:  

• Er liggen nog kansen om de tussendoelen bij de kleuters systematische uit te werken. Dit 
geldt ook voor het VO: de leerlijn van de methode kan steviger in kaart worden gebracht, 
met als uitgangspunt de eindtermen voortgezet onderwijs. 

• Er liggen kansen om meer vanuit doelen en thema’s te werken 

• Cultuurdagen: wellicht samen met de ouders en in overleg met de leerlingen de inhoud 
van de dagen up-daten en ook de Vlaamse cultuur erin kunnen meenemen.  

Zicht op ontwikkeling  

• De school kan overwegen om ook bij het voorgezet onderwijs een methode 
onafhankelijke toets te gebruiken. 

• Er liggen mogelijkheden om de groepsplannen, de informatie uit de methodegebonden en 
method-onhankelijke toetsen effectiever te gebruiken bij de voorbereiding en planning van 
de lessen. De leraren kunnen zichtbaarder en doelgerichter in kaart brengen wat ze 
moeten doen om eventuele achteruitgang en problemen te verhelpen. 
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• Ook liggen er mogelijkheden om te gaan werken met de vaardigheidsscores aangezien het 
voor het team dan beter zichtbaar wordt of een leerling zich voldoende ontwikkelt. 

Didactisch handelen:  

• Op systematische wijze, door alle leerkrachten, noteren en differentieren  van eventuele 
achterstanden of uitvallen van een leerling 

• Er liggen kansen om de doelen van de lessen met de leerlingen te delen en daar aan het 
eind van de les op te reflecteren. 

Kwaliteit bestuur:  

• Helder geformuleerde plannen, besluiten en centrale vastlegging handhaven. 

• Inzicht in genomen besluiten en uitgezette acties. 

• Richting geven aan continuïteit DNS. 

• Regelmatige communicatie naar ouders en leerlingen. 

• Continuiteit bestuur waarborgen  

• Nieuwe vormen van onderwijs onderzoeken, zoals volwassen onderwijs en online 
onderwijs. 

• Continu inzicht in het (toekomstig) verloop van leerlingen. 

Kwaliteit van onderwijsopbrengsten:  

• Nieuw aangeboden leerlijnen van NOB verwerken in onze lesmethodiek. 

• Het is belangrijk dat de school zich verantwoordt over de leerresultaten. Voor het primair 
onderwijs staat dit deels al in de schoolgids maar voor het voortgezet onderwijs ontbreekt dit.  

Focus op leskwaliteit en aandacht voor leerling ook bij teruglopende leerlingenaantallen. 

Kwaliteit financiën:  

• Verantwoording t.a.v. financiële besluitvorming minimaal 2x per jaar. 

• Continuïteit van de school. De hoogte van het lesgeld is een reflectie van de werkelijke 
   kosten voor het schooljaar inclusief een reservering voor toekomstige noodzakelijke       
   investeringen (o.a. lesmethode en leermiddelen). Hierdoor borgen we de  
   kwaliteitsdoelstellingen van het onderwijsleerproces.  

• Onderzoeken naar mogelijkheden tot betaling van startkosten voor aanvang schooljaar,    
   percentage restitutie school per maand van vertrek berekenen en bij tussentijdse start. 

Kwaliteit zorg en begeleiding 

• Inzetten van leerlingzorgsystemen voor het volgen van de resultaten van leerlingen. 

• Actief betrekken van leerlingen bij hun eigen schoolresultaten. 

• Werken met een jaarkalender.  

• De evaluatie van de lessen kan door de school systematischer en meer gestructureerd 
worden opgepakt.  

• Er liggen nog wel kansen om meer tijd in te ruimen om lessen samen voor te bereiden en 
lesbezoeken bij elkaar af te leggen en deze samen na te bespreken. 
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3.2. Speerpunten bestuur 2020– 2021  

Vanwege de Corona pandemie heeft het bestuur andere prioriteiten gehad, met name 
de zorg voor de continuering van het onderwijs. In januari 2021 gaat bestuur in 
samenwerking met de directeur een meerjarenplan maken om deze punten in te 
plannen voor de korte en lange termijn. 
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4. Het onderwijs 

DNS heeft voornamelijk te maken met leerlingen met een of twee Nederlandstalige 
ouders. Voor deze leerlingen geldt echter wel dat, gezien de voertaal op de dagschool, 
hun cognitieve en sociale ontwikkeling voornamelijk in het Engels plaatsvindt. Hierdoor 
blijven zowel de ontwikkeling van de moedertaal evenals hun begrip voor de 
Nederlandse of Belgische cultuur achter. Dit is juist bij VO-leerlingen van belang 
aangezien een aantal van hen, na afronding van de dagschool, terugkeert naar 
Nederland om daar een (universitaire) opleiding te volgen.  

 
Leerlijnen NOB 
In de zomer van 2018 zijn de nieuwe leerlijnen van het NOB beschikbaar geworden die 
inzichtelijk maken hoe de kerndoelen van het onderwijs kunnen worden behaald. 
Daarnaast wordt daarin ook aandacht gegeven aan het feit dat de kerndoelen voor 
kinderen in het buitenland soms verschillen. Het leerkrachtenteam heeft intensief de 
leerlijnen van het NOB vergeleken met dat wat onze huidige methode biedt. De 
conclusie is dat onze methode meer dan genoeg handvatten biedt om de leerlijnen te 
volgen. De leerlijnen van het NOB benadrukken om goed de verschillen aan te houden 
tussen dat wat er op een dagschool wordt aangeboden (zoals debatteren, luisteren, 
schrijfstijl) en dat wat een NTC-2 school biedt. De leerlijnenoplegger voor Veilig Leren 
Lezen voor groep 3 is goed onder de loep genomen. Deze bood een aantal handige tips  
om extra aandacht te geven aan de verschillen tussen Afrikaans/Engels/Frans en 
Vlaams. DNS heeft er voor gekozen om voor de onderbouw zoveel mogelijk 
verschillende vormen van onderwijs aan te bieden zodat de aandacht, ook aan de het 
eind van de dag, zo lang mogelijk kan worden vastgehouden.  

4.1. Onderwijsdoelstellingen en kerndoelen algemeen 

De onderwijsdoelstellingen van DNS zijn er op gericht het onderwijs zoveel mogelijk te 
laten aansluiten bij het onderwijs in Nederland en België. We richten ons daarbij op de 
kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse 
taal. 

 
In de kerndoelen die zijn uitgegeven door het Ministerie van Onderwijs in 2006 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje) 
 zijn er streefdoelen die aangeven waarop basisscholen zich moeten richten bij de 
ontwikkeling van hun leerlingen. Scholen mogen zelf bepalen hoe de kerndoelen binnen 
bereik komen.  
 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2006/04/28/kerndoelenboekje
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4.1.1. Mondeling 

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.  

4.1.2. Schriftelijk 

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, en bij systematisch geordende  
   bronnen, waaronder digitale bronnen.  
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.  

4.1.3. 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 op het gebied van 
grammatica (woordbenoemen en ontleden), spelling, werkwoordspellen, interpunctie 
en hoofdlettergebruik.  

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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4.2. Primair onderwijs  

4.2.1. Doelstellingen en onderwijsaanbod  

Zoals eerder vermeld (5.1. Onderwijsdoelstellingen en kerndoelen Algemeen) richt DNS 
zich op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de 
deelvaardigheden van de Nederlandse taal.  Taalvaardigheid wordt opgesplitst in een 
tweetal deelaspecten, mondelinge taalvaardigheid en geletterdheid. De taalvaardigheid 
van leerlingen is wettelijk vastgelegd in 4 niveaus. Het eerste niveau begint bij groep 8 
en het 4de niveau eindigt in de laatste klas Havo/VWO. Een dergelijk niveau wordt een 
referentieniveau genoemd. Alle niveaus bij elkaar leveren zogenaamde doorlopende 
leerlijnen voor taal op. Het Nederlandse basisonderwijs en daarmee ook DNS werkt van 
groep 1 tot en met groep 8 toe naar de eerste 2 referentieniveaus, 1F en 1S/2F. Al deze  
begrippen en bijbehorende referentieniveaus zijn vastgelegd en terug te vinden op de 
site  https://www.slo.nl/thema/meer/taal-rekenen/taal. 
 
Met behulp van een viertal taaldomeinen wordt een praktische vertaalslag gemaakt van 
referentieniveau naar leerlijn en tussendoelen. De taaldomeinen zijn: 
1. Mondelinge taalvaardigheid:   

a. Gespreksvaardigheid; 
b. Luistervaardigheid;  
c. Spreekvaardigheid. 

2. Leesvaardigheid: Het lezen van  
a. Zakelijke teksten; 
b. Fictionele; 
c. Narratieve;  
d. Literaire teksten. 

3. Schrijfvaardigheid 
4. Begrippenlijst en taalverzorging 

4.2.2. Methodiek 

Onze school wordt bezocht door leerlingen die een relatief kleine woordenschat hebben. 
De passieve beheersing van het Nederlands is behoorlijk, maar het schort soms aan 
vaardigheden in begrijpend luisteren en lezen. Ook de spelling is vaak zwak en toont 
veel interferentiefouten met de dagschooltaal.  
 
Daarom hebben wij gekozen voor systematisch en intensief woordenschatonderwijs. De 
methodes die ons daarbij helpen zijn Veilig Leren Lezen (VLL nieuwste versie) in groep 
3, Taal op Maat en Spelling op Maat voor de groepen 4 t/m 8. De methode Taal op Maat 
is onderverdeeld in woordenschat, schrijven, luisteren en spreken en kijk op taal en sluit 
dus aan bij de 4 taaldomeinen. Spelling op Maat is onderverdeeld in spelling van de niet-
werkwoorden en spelling van de werkwoorden. Daarnaast wordt elke week een nieuw 
thema van Nieuwsbegrip in de klas geïntroduceerd en krijgen de leerlingen vanaf groep 
4/5 de bijbehorende tekst en opdrachten digitaal toegestuurd. 

https://www.slo.nl/thema/meer/taal-rekenen/taal.
https://www.slo.nl/thema/meer/taal-rekenen/taal.
https://www.slo.nl/thema/meer/taal-rekenen/taal.
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Sinds 2016 is een doorgaande lijn in ons leesonderwijs ingevoerd, worden er jaarlijks 
nieuwe, actuele boeken voor onze bibliotheek aangeschaft. Daarnaast zien we erop toe 
dat het huiswerk wekelijks wordt gemaakt. In groep 1/2 wordt begonnen met 
aanvankelijk lezen. De eerste kennismaking met ‘Zo leer je kinderen lezen en spellen’ 
(José Schraven http://www.zoleerjekinderenlezenenspellen.nl/) wordt hier aangeboden 
en voortgezet in groep 3 en 4. Groep 1/2 werkt verder met thema’s uit ‘Schatkist’ 
(nieuwste versie). 

4.2.3. Leerlingenzorg 

Behalve het aanbieden van adequate lesstof streeft DNS ernaar om zo goed mogelijk te 
volgen wat de resultaten van de leerlingen zijn en in welke mate wijzigingen nodig zijn in 
de handelingsplannen.  
 
Onze zorg bestaat uit de volgende activiteiten: 

• Opstellen groepsoverzichten en -plannen 

• Verzorgen van didactisch verantwoorde lessen, met aandacht voor individu 

• Huiswerk verstrekking en beoordeling 

• Toetsing (methode gebonden en landelijk) 

• Diagnostisering: Analyse en vastlegging resultaten 

• Bespreken van de resultate goedn met de leerling op leerlingniveau 
(doelthermometer) 

• Opstellen/volgen groepsplannen en de eventuele individuele handelingsplannen 

• Opstellen en bespreken van rapporten met ll en ouder 

4.2.4. Toetsing 

Voor het krijgen van een goed beeld van een leerling gebruikt DNS, naast gegevens 
over werkhouding en huiswerkattitude, toetsgegevens uit: 
 

Toets Te toetsen onderdeel 

Methode gebonden toetsen Taal op 
Maat en Spelling op Maat (PO), Talent 
(VO) (toetsen) Nieuwsbegrip (PO en 
VO) 

• Taal op Maat 

• Spelling op Maat  

• Nieuwsbegrip 

Cito-onafhankelijke toetsen/ Leerling 
Volg Systeem (LVS);  

• Taal voor kleuters (groep 1en 2) 

• Woordenschat, Technisch lezen en 
Leestechniek en -tempo  

• Spelling 

• Begrijpend lezen 

• Werkwoordspelling (groep 8) 

• DMT groep 3 en evt AVI 2018 
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De onafhankelijke (Cito)toetsen geven een objectief beeld van de (taal)ontwikkeling van 
de leerling. Ze meten of een leerling voldoet aan de landelijke norm. In een toets zitten 
opgaven die passen bij de gemiddelde leerlingen, moeilijkere opgaven voor leerlingen 
die wat extra’s aankunnen en makkelijkere opgaven voor leerlingen met lagere niveaus. 
Zo komt een toets tegemoet aan de verschillende niveaus binnen een groep. Met deze 
informatie kan een leerkracht het onderwijs optimaal afstemmen op zijn groep én op 
individuele leerlingen.  
 
De Middentoets wordt afgenomen eind januari/begin februari. De Eindtoets wordt begin 
juni afgenomen. De toetsen worden afgenomen op zaterdagochtend en staan vermeld 
op het lesrooster. Regelmatig worden de CITO toetsen vernieuwd.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2.5. Diagnostisering 

Analyse van de toetsuitslagen 

Minimaal één keer in de maand wordt er een toets afgenomen door de leerkracht. In de 
meeste gevallen is dit een methode afhankelijke toets en twee keer per jaar is dit een 
Cito-toets. De leerkracht verzamelt en analyseert de gegevens van de methodetoetsen 

Leerstof
gebied 

Toets Groep Tijdstip 

Taal Taal voor kleuters 1 en 2 jan gr 2  
mei gr 1+2 

Spelling Spelling 3.0 
(SP) 

3 t/m 8 jan gr 3 t/m 8 
mei gr 3 t/m7 

Spelling  Spelling werkwoorden 
3.0 (SP WW) 

7 en 8 jan gr 8 
mei gr 7 

Woordenschat Woordenschat 3.0 

(WS) 

3 t/m 8 jan gr 8 

mei gr 3 t/m 7 

Lezen Lees Tempo (4-6) / 
Lees Techniek (gr 3) 

3 t/m 6 jan gr 3 t/m 6 
mei gr 3 t/m 6 

Lezen Toets Begrijpend 
Lezen 3.0 (BL) 

4 t/m 8  jan gr 4 t/m 8 dl 1  
 mrt gr 4 t/m 8 dl 2+3 

Lezen Drie Minuten Toets 
2018 (DMT) + evt AVI 
(2018) 

3  mrt gr 3 
 mei gr 3 
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en de citotoetsen minimaal 3 x per jaar te weten bij de tussenevaluatie eind december 
en vooraf aan de twee rapportgesprekken begin februari en begin juni.  
 
De gegevens worden door de leerkracht geanalyseerd en indien nodig besproken met 
de leerling en de ouders. Eventueel wordt er een plan van aanpak opgesteld, samen 
met de leerling. Wat is haalbaar en waar heeft een leerling behoefte aan. Door de 
uitslagen te bespreken met de leerling en daarna samen een plan van aanpak te maken, 
wordt de leerling eigenaar van zijn eigen werk. De ouders worden meegenomen in de 
vorderingen van hun kind. Leerlingen met een Cito-score IV/V worden altijd in de 
leerlingbespreking besproken.  

Leerlingbespreking 

Het team van De Nederlandse School houdt 3 keer per jaar een leerlingbespreking, 
voorafgaand aan de facultatieve- of rapportgesprekken. De principes van 
opbrengstgericht werken (observeren, begrijpen, plannen en realiseren) zijn hierbij het 
uitgangspunt. Aan de hand van alle toetsgegevens worden er groepsoverzichten en –
plannen opgesteld en besproken waar nodig. Alle data, afspraken met leerlingen/ouders, 
rapporten worden in het leerlingenvolgsysteem Parnassys verzameld.  

Groepsplan en handelingsplan 

De leerlingen van onze school worden per klas verdeeld in, globaal gesproken, drie 
groepen. Er is altijd een gemiddelde groep leerlingen die de basisinstructie volgt. 
Daarnaast zijn er leerlingen die aan een zeer korte instructie genoeg hebben; zij worden 
als eerste aan de slag gezet. Er zijn ook leerlingen die na de basisinstructie nog extra 
hulp nodig hebben. Na de basisinstructie werkt de leerkracht nog een bepaalde tijd met 
hen samen, waarna ook deze leerlingen zelfstandig verder gaan. De indeling qua 
leerlingen kan per taalonderdeel verschillen. De Nederlandse School werkt met 
groepsplannen voor taal, woordenschat en spelling.  
 
Voor dyslexie volgt DNS het ‘Protocol leesproblemen en dyslexie’. De leerkrachten zijn 
in het bezit van de belangrijkste afspraken en handvatten uit dit protocol. Indien op basis 
van de analyse van o.a. de toetsuitslagen blijkt dat een leerling echt uitvalt op een of 
meerdere onderdelen, kan de leerkracht besluiten een handelingsplan te maken. 
Eventueel wordt hierbij externe hulp ingeschakeld, altijd in overleg met de ouders. Het 
handelingsplan wordt opgesteld voor maximaal 2 maanden. Er wordt in beschreven 
welke doelen worden nagestreefd, welke materialen worden ingezet en hoe dit wordt 
georganiseerd. Na max 2 maanden wordt het plan geëvalueerd en eventueel verlengd. 
De leerkracht, leerling en ouders zijn hierbij betrokken. 
 
Afhankelijk van de zorgvraag wordt gekeken of een leerling moet worden doorverwezen 
naar een externe professional. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Contact 
leggen met de leerkracht en/of counselor van de dagschool kan een optie zijn. Wanneer 
er zich problemen op taalgebied voordoen, wordt gezocht naar een professional met een 
Nederlandse achtergrond. Ook professionals van het NOB kunnen worden 
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geraadpleegd. Bij gedrags- of andere problemen kan naar Engelstalige professionals 
gezocht worden. De counselor van de dagschool kan hierin suggesties doen.  
 
Wanneer een leerling ernstige gedragsproblemen vertoont, kan De Nederlandse School 
deze leerling weigeren. De effectieve lestijd is gering, een leerling kan dan ook geen 
stoorzender zijn/worden voor andere leerlingen. 

4.2.6. Vastlegging  

De leerkracht noteert o.a. toetsgegevens in Parnassys en de groepsplannen. Tevens 
worden de gegevens gebruikt om het rapport te maken.  De leerkracht bespreekt 
vorderingen in de leerlingbespreking 3 x per jaar, eind november, eind januari en begin 
juni. De inhoud van deze bespreking is erop gericht om te zien of de leerlingen nog in de 
juiste instructiegroep zitten, of er iets moet worden veranderd, of de doelen per leerling 
zijn gehaald en of de leerkracht advies/hulp/materiaal nodig heeft om met een of 
meerdere leerlingen verder te kunnen. Ouder en rapportgesprekken worden per notitie 
vastgelegd in Parnassys. Groepsplannen worden minimaal 3 x per jaar bijgesteld en aan 
het eind van het schooljaar gebruikt als overdrachtsdossiers. Het rapport wordt digitaal 
in Parnassys opgeslagen en verstuurd aan de ouders.  
 
De klassenmap is een document waarin een leerkracht bepaalde documenten verzamelt 
die betrekking hebben op zijn/haar klas In geval van absentie kan een andere leerkracht 
putten uit deze gegevens. In de klassenmap zijn naast de algemene schooldocumenten 
ook de actuele groepsoverzichten en – plannen opgenomen. De klassenmap wordt 
jaarlijks ge-update.  
Op Google Drive is een ‘leerkrachten database’ aangelegd, waarin elke (nieuwe) 
leerkracht de meest up-to-date informatie en schooldocumenten kan vinden, 
downloaden en delen. 

4.3. Voortgezet Onderwijs (VO) 

Teneinde een soepel mogelijke overgang terug naar Nederland/België te kunnen 
realiseren, houdt DNS voor het Voortgezet Onderwijs de kerndoelen aan voor het 
domein Nederlands voor het VO. Deze hebben tot doel de taalvaardigheid van 
leerlingen te vergroten. Brede beheersing van de taal maakt het leerlingen mogelijk om 
intensief deel te nemen aan de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven, 
nu en in de toekomst.  De kerndoelen van het VO komen overeen met die van het PO 
(zie 5.1) aangevuld met de volgende doelen.  
 

• Mondeling 
De leerling leert een mondelinge presentatie te geven. De leerling leert te reflecteren 
op de manier waarop hij zijn taalactiviteiten uitvoert en leert, op grond daarvan en 
van reacties van anderen, conclusies te trekken voor het uitvoeren van nieuwe 
taalactiviteiten. 
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• Schriftelijk 
De leerling leert in schriftelijke en digitale bronnen informatie te zoeken, te ordenen 
en te beoordelen op waarde voor hemzelf en anderen. De leerling leert 
taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) planmatig voor te bereiden en 
uit te voeren. 

 

• Leesvaardigheid 
De leerling leert verhalen, gedichten en informatieve teksten te lezen die aan zijn 
belangstelling tegemoetkomen en zijn belevingswereld uitbreiden. 

 

• Argumentatieve vaardigheden 
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. 

4.3.1. Doelstellingen en onderwijsaanbod 

In de onderbouw is meer ruimte voor eigen invulling door de scholen. Kerndoelen zijn 
globaler en leggen de weg naar leergebieden open. Nieuwe leermiddelen zijn in 
ontwikkeling waarmee de leerling actiever en zelfstandiger leert. De belangrijkste 
kenmerken van het onderwijs in de onderbouw zijn dat de leerling actief en in 
toenemende mate zelfstandig leert. Recente inzichten in hoe kinderen leren, maken 
duidelijk dat actief en zelfstandig leren een hoger rendement oplevert dan passief. 
Daarnaast komt het tegemoet aan de behoefte aan zelfstandigheid van kinderen in deze 
ontwikkelingsfase. Om actief en zelfstandig leren mogelijk te maken, is 'leren leren' een 
wezenlijk onderdeel van het onderwijs. Inhoudelijk gaat het om basiskennis en –
vaardigheden die de samenleving voor alle leerlingen van belang vindt voor een goed 
maatschappelijk functioneren, nu en later.  
 
DNS volgt bij de vaststelling van haar doelen, de doelen zoals vastgesteld in de 
leerlijnen voor het Voortgezet Onderwijs. Deze onderwijskundige doelen zijn terug te 
vinden op de site: 
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/nederlands/nederlands/nederlands-
po-havo-vwo/. De leerlingen van het voortgezet onderwijs worden opgeleid tot en met de 
vierde klas van het VO en kunnen deelnemen aan het examen voor het Certificaat 
Nederlands als Vreemde taal (CNaVT). www.cnavt.org 
 
Net als bij het Primair Onderwijs wordt ook in het VO voortgeborduurd op de 
gedefinieerde taaldomeinen, leerlijnen en referentieniveaus. Met behulp van een viertal 
taaldomeinen wordt een praktische vertaalslag gemaakt van referentieniveau naar 
leerlijn en tussendoelen. (Zie voor een uitgebreidere uitleg onder Primair Onderwijs). Bij 
het VO wordt het 4de domein van het PO (begrippenlijst en taalverzorging) vervangen 
door argumentatieve vaardigheden. Het onderwijsaabod van DNS zorgt voor een goede 
invulling van de 4 domeinen. Natuurlijk is er ook kruisbestuiving tussen de verschillende 
domeinen. 

http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/nederlands/nederlands/nederlands-po-havo-vwo/
http://leerplaninbeeld.slo.nl/havo_vwo_onderbouw/nederlands/nederlands/nederlands-po-havo-vwo/
http://www.cnavt.org/
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4.3.1.1. Mondelinge taalvaardigheid  

De mondelinge taalvaardigheid is opgebouwd uit een drietal onderdelen: 
gespreksvaardigheid, luistervaardigheid en spreekvaardigheid. Ook vanuit de andere 
domeinen (o.a. argumentatieve vaardigheden) wordt een bijdrage geleverd aan de 
ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid.  
 

• Woordenschat 
Woorden worden in leesteksten geïntroduceerd, direct aansluitend is er de paragraaf 
‘woorden’ waarin onder meer dezelfde woorden worden verdiept: leerlingen werken 
met de woorden die ze eerst weer in een nieuwe context tegenkomen. Er zijn 
woordenlijsten met betekenissen, oefeningen en ze komen de woorden vervolgens 
opnieuw tegen bij grammatica en spelling. 

• Nieuwsitem 
Elke week zorgt een leerling voor een stukje nieuws, gedownload van het internet. 
Hierdoor blijven de leerlingen betrokken bij het moederland en de gebeurtenissen 
aldaar, komen in aanraking met onbekende woorden en zijn zelf verantwoordelijk 
voor een stukje van de les. Het nieuwsitem kan ook aanleiding zijn tot een nieuwe 
debatstelling. 

• Presentatie  
Naast het vele schrijfwerk moeten alle VO-leerlingen minimaal 2 x per jaar een 
mondelinge presentatie houden over een Nederlands of Belgisch onderwerp. 
Spreken voor de groep en spreken in goede volzinnen, verstaanbaar spreken en 
correct Nederlands wordt meegewogen in de beoordeling. In de praktijk wordt 
meestal gekozen voor een power point of prezi voorstelling, wat dient als een soort 
geheugenkaartje. Het onderdeel/onderwerp wordt getoond, waarna de spreker 
vertelt, zoveel mogelijk uit het hoofd. Ter voorbereiding krijgen de leerlingen tips en 
trucs op papier mee naar huis. 

4.3.1.2. Leesvaardigheid 

Leesvaardigheid bestaat uit het lezen van zakelijke, fictionele, narratieve en literaire 
teksten. Binnen DNS wordt daar op een aantal manieren invulling aangegeven.  
 

• Lezen in de methode  
De methode biedt allerlei soorten leesteksten aan; fictie en non-fictie, interviews, 
krantenberichten, betogen, beschouwingen etc. Door middel van deze teksten 
worden de leerlingen o.a. nieuwsgierig gemaakt naar nieuwe boeken, leren 
verkennend en nauwkeurig lezen en gaan signaalwoorden en tekstverbanden 
herkennen. 

• Boeken lezen  
Net als op iedere Nederlandse school voor voortgezet onderwijs, moeten de 
leerlingen op DNS ook boeken lezen. Allerlei onderzoek wijst uit dat lezen goed is 
voor de concentratie, het kan je laten nadenken over bepaalde situaties, het draagt 
bij aan het verbeteren van de eigen zinsconstructies en door toenemende 
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woordenschat verbetert het sociale vaardigheden. Dit is slechts een greep uit de 
resultaten van onderzoeken waarom lezen belangrijk is voor de ontwikkeling van 
kinderen. DNS vindt dat er minimaal 6 x per jaar een Nederlands boek moet zijn 
gelezen. Een verslag hiervan wordt gepresenteerd aan de groep in de vorm van een 
‘speed date’, het maken van een reclame poster/filmpje of het schrijven van een 
achterflap. Het belangrijkste doel is plezier hebben en houden in lezen en elkaar 
enthousiast voor boeken maken. DNS draagt zorg voor een rijk gevulde bibliotheek. 
Naast de vele donaties van boeken, schaft DNS elk jaar nieuwe, populaire titels aan, 
zowel voor PO als voor VO. Series met name nodigen uit tot meer lezen. Een team 
van ouders zorgt dat de bieb netjes en actueel blijft. Elke maandag/dinsdag krijgen 
de leerlingen de gelegenheid hun boek te wisselen. 

• Literatuur   
Aanvullend op de methode maken de leerlingen in de les kennis met literatuur. 
Filmpjes over en met schrijvers worden bekeken en teksten en/of boekfragmenten 
gelezen. Daarna volgen opdrachten in de vorm van een afwijzende uitgeverbrief 
schrijven, tot een vervolg aan het verhaal maken, al dan niet met een extra 
personage toegevoegd. Eens in de vier weken staat het onderdeel literatuur op de 
agenda. 

4.3.1.3. Schrijfvaardigheid 

Spelling en grammatica 
Naast het verwerkingsmateriaal in het boek en het online oefenmateriaal komt om de les 
een onderdeel spelling en/of grammatica aan de orde, met bijbehorende oefenstof. De 
leerkracht kan ervoor kiezen deze te laten aansluiten bij het aangeboden onderdeel in 
het hoofdstuk, of los daarvan, als herhaling van eerder aangeboden lesstof. 

4.3.1.4. Argumentatieve vaardigheden 

Debatteren  
Met elkaar in discussie gaan en je mening goed verwoorden is een belangrijk onderdeel 
van het VO-aanbod. Door middel van debatfilmpjes worden de leerlingen meegenomen 
in het debat. Soorten argumenten en argumentstructuren, redeneringen en drogredenen 
komen aan de orde, waarna er over een stelling wordt gedebatteerd. Een debatstelling 
kan ook voortkomen uit een tekst met voor- en tegenargumenten over een bepaald 
onderdeel. Dit helpt de leerling meer inzicht te verkrijgen in het onderwerp. Voorafgaand 
aan het debat leren de leerlingen na te denken over de verschillende voor- en 
tegenargumenten, om op die manier voorbereid te zijn op de ‘tegenpartij’.  

4.3.2. Methodiek 

Een goede methode zorgt ervoor dat het behalen van de leerdoelen mogelijk is. Voor 
het Voortgezet Onderwijs klas 1 t/m 4 heeft De Nederlandse School gekozen voor de 
methode ‘Talent’ van Malmberg. Deze methode bestaat uit een leer/opdrachtenboek en 
digitale oefenomgeving voor de leerlingen. Elk hoofdstuk is onderverdeeld in diverse 
paragrafen waaronder lezen, woordenschat, spelling en grammatica. 6 x per jaar wordt 
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er een toets afgenomen, waarvoor de leerlingen kunnen oefenen via de ‘test jezelf’ 
vragen in de digitale oefenomgeving. De leerkracht kan zien wat de leerlingen in de 
digitale oefenomgeving doen.  

4.3.3. Leerlingenzorg  

Gedurende de hele schoolperiode meet DNS regelmatig wat een leerling kan en hoe de 
ontwikkeling verloopt. Gaat de leerling voldoende vooruit? Ontwikkelt hij of zij zich naar 
verwachting? Op basis van observaties, discussies, presentaties in de groep en 
toetsgegevens wordt de ontwikkeling door de leerkracht beoordeeld en wordt bepaald of 
doelen moeten worden bijgesteld. Daaropvolgend wordt bekeken door de leerkracht of 
een leerling aanvullende of aangepaste instructie nodig heeft. De leerkracht past daar 
waar nodig het lesaanbod aan. Door het inzetten van observatie- en toetsmiddelen 
wordt inzicht verkregen hoe een leerling presteert ten opzichte van de eerder opgestelde 
verwachtingen. 

4.3.3.1. Toetsen en examen 

De leerlingen worden 6 x per jaar getoetst op schrijfvaardigheid, spelling en grammatica, 
alsook mondelinge vaardigheid. De methode afhankelijke toetsen van Talent en de 
examens van het CNaVT worden hiervoor gebruikt.  
 
DNS doet niet mee aan de landelijke toetsen, zoals ze dat wel doet voor haar PO-
afdeling in de vorm van het afnemen van de Citotoetsen Taal. Voor het VO is het niet 
verplicht. We monitoren de leerlingen door middel van de methodetoetsen. De resultaten 
van het CNaVT examen zijn bevredigend.  
 
Eenmaal per jaar in mei hebben de leerlingen van VO 4 de mogelijkheid om deel te 
nemen aan het Certificaatexamen Nederlands als Vreemde Taal. Het niveau waarop 
men examen doet hangt af van hun taalvaardigheid.  De niveaus A2 – C1 komen 
overeen met de relatering aan het Europees Referentie Kader (ERK) 

 

In 2020-21was het slagingspercentage van leerlingen van DNS 100% 
 
Het CNaVT biedt vijf profielen waarvoor een examen kan worden afgelegd:  
1. Maatschappelijk Informeel – A2  
Dit examen is bedoeld voor studenten die willen functioneren in informele alledaagse 
situaties. 
2. Maatschappelijk Formeel – B1  
Bedoeld voor studenten die zelfstandig willen functioneren in meer formele contexten in 
de Nederlandse of Vlaamse maatschappij. 
3. Profiel Professionele Taalvaardigheid 
Voor studenten die het Nederlands nodig hebben binnen administratieve en 
dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, vertegenwoordiger, 
reisleider, telefonist, receptionist.  
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4. Educatief Startbekwaam – B2 
Voor hoger opgeleide studenten aan het einde van het secundair/voortgezet onderwijs in 
het buitenland die willen starten met een studie aan een Nederlandse of Vlaamse 
hogeschool of universiteit.  
5. Educatief Professioneel – C1 
Voor hoger opgeleide studenten die willen functioneren in een uitdagende kennis- of 
communicatie-gerichte functie: 

• In het hoger onderwijs, als docent Nederlands als Vreemde Taal in eigen land of 
als onderzoeker in een Nederlandstalige academische context; 

• Als lesgever in het Vlaamse of Nederlandse basisonderwijs of het voortgezet c.q. 
secundair onderwijs; 

• En ook: Als werknemer in een professionele organisatie of bedrijfsomgeving die 
een doorgedreven kennis van het Nederlands voor zakelijke communicatie 
vereist 

 

4.3.3.2. Diagnostisering 

De methodetoetsen worden 6 x per jaar afgenomen, door de leerkracht nagekeken en 
geanalyseerd. Daarna besproken met de leerling. Indien een leerling extra 
ondersteuning nodig heeft, kunnen de leerkracht of ouders daarover besluiten of dit kan 
op initiatief van de leerling zelf plaatsvinden. De ondersteuning kan gegeven worden in 
de vorm van extra opdrachten of extra begeleiding op school, voor of na de les.  

4.3.3.3. Vastlegging 

De leerlingen krijgen 1 x per jaar (eind november) een tussentijdse evaluatie en 2 x per 
jaar (begin februari en begin juni) een rapport mee naar huis. Hierin staan de resultaten 
van de toetsen en een algemene evaluatie van hun instelling, inzet, activiteiten 
taalvaardigheid. Vanaf januari 2017 gaan de leerlingen zelf een portfolio bijhouden, 
reflecteren op hun eigen werk en bespreken dit met hun ouders in een gesprek op 
school. Op deze manier worden de leerlingen eigenaar van hun eigen werk en krijgen 
meer inzicht in hun eigen kunnen. De leerkracht houdt de resultaten van toetsen, 
presentaties, debatten, extra oefeningen, de zorg voor nieuwsitems enz. bij in de 
klassenmap en in het leerlingdossier. Het rapport wordt vanaf januari 2017 digitaal 
opgeslagen in Dropbox en verstuurd aan de ouders. 
 
Ook binnen het VO wordt met een klassenmap gewerkt, deze heeft dezelfde inhoud als 
die van het PO. (zie onder 5.2.3.3.) 
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5. Schoolorganisatie en ondersteunende processen  

5.1. Bestuurlijke organisatie  

De organisatie van DNS bestaat uit een bestuur, een directeur en een lerarenteam.  Het 
bestuur van de school bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een 
penningmeester. De taken en functies van de bestuursleden afzonderlijk en van het 
bestuur als geheel zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Het bestuur streeft er 
naar een beleidsbepalend bestuur te zijn. Het bestuur draagt de eindverantwoording en 
is hierdoor in laatste instantie bepalend voor de te verrichten activiteiten. De directie 
voert uit, rapporteert daarover aan het bestuur en legt verantwoording af. De directie is 
verantwoordelijke voor de dagelijkse coördinatie en uitvoering van het beleid op de 
school. Het lerarenteam is ten slotte verantwoordelijk voor het lesgeven aan de 
verschillende groepen. 
Voor de controle van de boeken wordt 1x per jaar gebruik gemaakt van een 
kascommissie. Op advies van NOB is de kascommissie ieder jaar een nieuwe 
samenstelling. Tijdens een jaarlijkse oudervergadering legt het bestuur verantwoording 
af voor het beleid van het voorafgaande jaar.  
 
In de school hanteren we de volgende overleg vormen: 
  

Naam  Deelnemers  Frequentie  Doel  

Bestuursvergadering  Bestuur en directeur  1x kwartaal  Beleidsbepalend  

Teamvergadering  Directeur + leraren  
6 – 7 x per 
jaar 

Onderwijskundig en dagelijkse 
coördinatie  

Leerlingbespreking  Directeur + leraar  3x per jaar  
Voortgangsevaluatie en 
diagnose  

Info - kwartiertje 
Ouders + leraar groep 
3 en VO1 

1x per jaar 
Informeren over andere manier 
van werken dan in de groepen 
hiervoor (1/2 en groep 8) 

Oudervergadering  
Bestuur, directeur, + 
ouders  

1x per jaar  Informatief + inspraak  

Bestuur plus -
vergadering  

Bestuur, directeur + 
leraren  

1x per jaar 
Beeldvormend, evaluerend en 
informerend  

10-min gesprek  Leraar + ouders  2x per jaar  Onderwijskundig  

Overleg AISJ  
Directeur + 
afgevaardigde AISJ  

2x per jaar  
Beeldvormend, informerend, 
contractueel en financieel  

Overleg ambassade  Directeur + ambassade  1x per jaar  Informerend + afstemmend  
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5.2. Onderwijsklimaat 

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich thuis voelen op DNS. Wij leggen dan ook het 
accent op het scheppen van een onderwijsomgeving dat kinderen uitdaagt, ondersteunt 
en vertrouwt. Hierbij vinden wij vooral het gedrag van de leraar belangrijk. 
 
Het bieden van uitdaging, ondersteuning en vertrouwen als onderdeel van het 
pedagogische klimaat en didactisch handelen, past bij de drie basisvoorwaarden in 
opvoeding en onderwijs:  
1. De competentie (geloof en plezier in eigen kunnen),  
2. De relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je willen omgaan) en  
3. De onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je 

daarbij moeten helpen).  
 
Deze drie kenmerken zijn basisvoorwaarden voor een actieve, gemotiveerde 
leerhouding bij leerlingen. Dit vraagt bepaald gedrag bij leraren. Een document over het 
gedrag van de leerkracht is o.a. vastgelegd in de klassenmap. 
 

5.3. Personeelsbeleid  

In de visie ligt vast dat de school in principe gebruik maakt van gediplomeerde leraren. 
Voor de bepaling van het benodigde aantal leerkrachten wordt gekeken naar het aantal 
leerlingen per groep en eventuele combinaties die hierin mogelijk zijn.  
 
De doelen van ons personeelsbeleid zijn:  

• Het aannemen van gekwalificeerde leerkrachten. 

• Het beperken van verloop binnen het team.  

• Openstaan voor diversiteit binnen het team. 

• Grip houden op de uitgaven aan lesuren.  
 
Alle leraren werken op basis van een 11-maanden contract dat aan het begin van het 
schooljaar door leerkracht en voorzitter wordt ondertekend. Er wordt gestreefd naar een 
vaste groep van leraren. Vanuit de jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprekken 
wordt er gekeken of bijscholing noodzakelijk is. Dit verzoek tot bijscholing wordt door de 
directie voorgelegd aan het bestuur ter besluitvorming. Hiervoor kan gekeken worden 
naar het aanbod middels de scholingsdagen van de Stichting NOB, waarbij de keuze 
voor de cursussen in relatie moet staan met de onderwijskundige ontwikkeling van de 
school. De financiering van deze cursussen zal ieder jaar opnieuw besproken worden 
aan de hand van de financiële situatie van de school.  
Er kunnen redenen zijn waardoor leraren niet aanwezig zijn. In de regel zal de 
vervanging intern worden opgelost, om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen 
vanwege afwezigheid van de leraar lessen moeten verzuimen.  
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5.4. Financieel beleid  

De jaarlijkse financiële begroting bestaat uit directe uitgaven (salarissen, reiskosten, 
lesmaterialen, cultuurlesdagen etc.) en bevat voorts reserveringen voor (toekomstige) 
aanschaf van nieuwe lesmethodes, evt. te maken kosten voor huisvesting en opleiding 
van leraren. 
 
De begroting wordt ieder jaar afgestemd op:  

1. Het te verwachten aantal leerlingen voor het komende schooljaar. 
2. Een personeelsbestand van één directeur annex docent met daarnaast de vaste  

docenten en invalkrachten. 
3. Groepen (klassen) van minimaal 5 en maximaal 15 leerlingen per leerkracht. Bij 

het vaststellen van het aantal groepen wordt gekeken naar spreiding van de 
leeftijd en het niveauverschil binnen een groep.   

 
De leraren worden op contractbasis aangenomen en per gewerkt uur betaald. Daarnaast 
ontvangen zij een reiskostenvergoeding. De directeur ontvangt eveneens een 
maandelijks salaris en telefoonkostenvergoeding voor de werkzaamheden als 
coördinator van de school. Contracten worden jaarlijks afgesloten voor de periode 
augustus tot en met juni. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen. 
 
De school is voor haar inkomsten afhankelijk van bijdragen van de ouders en in grote 
mate van de jaarlijkse leerlinggebonden subsidie. Naar sponsoring en donaties wordt 
niet actief gezocht om de onafhankelijkheid van de school te waarborgen. 
 
De Stichting is momenteel financieel gezond. Dankzij enkele jaren van groeiende 
leerlingaantallen en terugkeer van de leerlinggebonden subsidie in 2018 is het gelukt 
een goede buffer op te bouwen. Een financiële buffer wordt noodzakelijk geacht om de 
volgende redenen: 
o Regelmatig vervangen van complete werkmethoden. 
o Fluctuaties in de leerlingenaantallen. 
o Het risico dat op termijn huur zal moeten worden betaald voor lesfaciliteiten (met 

name lokalen). 
o De mogelijkheid dat op langere termijn onvoldoende gediplomeerde leraren lokaal 

beschikbaar zijn, waardoor wellicht ondersteuning vanuit Nederland/België nodig kan 
zijn. 

 
Voor de minimale grootte van de buffer wordt als vuistregel de kosten van een half 
schooljaar genomen. Dit betekent dat indien er gedurende een schooljaar iets gebeurt, 
het schooljaar altijd kan worden afgemaakt waarna een nieuw financieel besluit kan 
worden genomen.  
 
Het financiële boekjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli. De financiën worden gedurende 
het jaar minimaal 4 x per jaar door het bestuur besproken, en jaarlijks gecontroleerd 
door een kascontrolecommissie.  
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De begrotingsronde vindt plaats in mei van het lopende schooljaar. Aan het eind van het 
schooljaar wordt op basis van de begroting de hoogte van het schoolgeld voor het 
volgend schooljaar bepaald. Financiële verantwoording naar NOB of andere instanties is 
niet noodzakelijk. Wel moet DNS voor 31 oktober van elk jaar aan het NOB de 
leerlingenaantallen, schoolplan en schoolgids overleggen.  

5.5. Aannamebeleid leerlingen 

De school biedt onderwijs voor de NTC Richting 1- 2 en 3 (voor Afrikaans-taligen). Dit 
houdt in dat de kinderen bij aanvang in staat moeten zijn voldoende Nederlands te 
verstaan en te spreken om de lessen te kunnen volgen.  

Om te bekijken of een kind in aanmerking komt voor onderwijs op onze school, wordt 
allereerst een intakegesprek gehouden met de ouders. Hiervoor wordt aan de ouders 
gevraagd het leerlingendossier van de vorige Nederlandse of Belgische school mee te 
nemen. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen:  

• het onderwijskundig rapport; 

• recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem; 

• een kopie van het laatste schoolrapport.  

Er wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en vooral van 
zijn/haar niveau van het beheersen van de Nederlandse taal. Soms zijn aanvullende 
toetsen noodzakelijk om een juist beeld van het taalniveau van de leerling te krijgen. 
Tevens wordt gekeken naar de consequenties van de toelating van de leerling op 
groepsgrootte en diversiteit van het groepsniveau. 

5.6. Huisvesting  

Voor haar activiteiten maakt de school gebruik van de faciliteiten van de American 
International School of Johannesburg (AISJ) en haar dependance in Pretoria.  

Op beide locaties staan enkele eigen kasten. Op de Johannesburg campus is ook een 
bibliotheekruimte ingericht, waar de leesboeken op AVI-niveau gerangschikt zijn. In 
Pretoria is er een kast met Nederlandse leesboeken voor verschillende niveau’s. Verder 
mag er op beide locaties gebruik gemaakt worden van computers, digiborden, beamers,  
kopieerfaciliteiten en de buitenspeelplaats.  

Update Corona pandemie: 

Omdat AISJ, sinds het begin van het schooljaar geen derde partijen op de campus 
toelaat, is, in overleg met de ouders, gekozen voor lesgeven bij een aantal ouders thuis. 
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Een viertal ouders heeft hiervoor hun huis opengesteld in de wijk Dainfern in 
Johannesburg, 20 minuten rijden van AISJ. Ook In Pretoria wordt op die manier 
lesgegeven, wat ten goede komt aan de onderwijskwaliteit. We hebben gemerkt dat 
online lesgeven prima is  als het niet anders kan, maar de voorkeur gaat absoluut uit 
naar contactonderwijs. 

5.7. Veiligheidsbeleid  

Aangezien de school gebruik maakt van de ruimtes van de AISJ, volgt ons 
veiligheidsbeleid dat van de AISJ. De uitwerking van het veiligheidsbeleid is vastgelegd 
in de klassenmap. 

5.8. Klachtenbeleid  

De klachtenregeling is van toepassing indien een ouder of leraar een klacht heeft over 
de school of over een medewerker van de school. Uitgangspunt is dat klachten, 
problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij diegene die 
direct met de kwestie te maken heeft. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de 
leraar (of diens gezag in de klas) wordt ondermijnd.  
 
Bij een klacht wordt altijd een stappenplan gevolg. Dat ziet er als volgt uit:  
Stap 1 De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leraar. 
Stap 2 Vinden de ouders en/of de leraar geen bevredigende oplossing voor het 
probleem, dan wordt de directeur van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook 
al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van 
beide partijen. 
Stap 3 Indien ook na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan 
worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Dit zal in 
voortdurend overleg met de directeur de kwestie bezien en proberen tot een goede 
oplossing te komen.  
 
Ook kan worden besloten om de aan de school verbonden vertrouwenspersoon (zie 
schoolgids) in te schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen 
nagaan of de klacht door bemiddeling bevredigend kan worden opgelost.  
Mocht de aard van de klachtafhandeling in onderling overleg niet tot stand komen of 
heeft de afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan wordt er een beroep 
gedaan op de Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland.  
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6. Integrale zorg voor kwalitei  

Een gezonde school streeft voortdurend naar verbeteringen, toetst regelmatig of de 
resultaten op diverse terreinen van voldoende niveau zijn en stelt concrete inhoudelijke 
doelen. Werken aan kwaliteit maakt dat bepaalde processen op de achtergrond van het 
primair proces zijn ingericht in de vorm van kwaliteitszorg.  
 
Processen zijn ketens van activiteiten. Deze activiteiten zijn geordend en gericht op het 
bereiken van resultaten. Werken met processen is het sturen op resultaten. Het sturen 
op resultaten gebeurt op basis van regelkringen. De meest gebruikte regelkring is de 
PDCA-cyclus.  
PDCA is een afkorting die staat voor de belangrijkste stappen in de cyclus: 
 
Plan: maak een plan met de resultaten die je wilt bereiken.  
Do: voer het plan uit.  
Check: vergelijk de resultaten met de beoogde resultaten.  
Act: borg de resultaten of stuur bij om resultaten alsnog te 
bereiken.  
 
De PDCA-cyclus omvat de meest essentiële stappen voor 
besturing (en voor procesbesturing in het bijzonder).  
 
Ook DNS probeert via deze methodiek haar plannen en verbeteringen vorm te geven.  
In dit schoolplan heeft het bestuur geformuleerd wat de doelstellingen zijn voor de 
komende jaren. Op basis van deze doelstellingen zal er verder moeten worden 
uitgewerkt hoe we – voor zover mogelijk - deze doelstellingen gaan realiseren. Niet alle 
doelstellingen zullen in de huidige schoolplan periode onder handen worden genomen of 
worden afgerond.  
 


