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Beste ouders,  

 

De laatste maanden van het schooljaar zijn aangebroken. Het wordt een drukke tijd met 

bijzondere activiteiten zoals de toetszaterdag van 30 mei  en de cultuurdag van 20 juni. 

Binnenkort wordt u hierover nader geïnformeerd. Aan het eind van het schooljaar krijgen de 

leerlingen vanzelfsprekend ook hun rapport. 

 

Nieuws uit de klas 

 

Groep 4 Untermosen 

Eind februari werd groep 4 Untermosen nog kleiner dan ze al was; Naut van Houts vertrok 

naar onze DOK- locatie in Wallisellen vanwege sportactiviteiten op de woensdagmiddag. En 

dat maakt totaal 3 jongens in mijn groep! Wederom zijn wij verhuisd naar een kleiner 

lokaaltje, waar wij het prima naar onze zin hebben. De ruimte is klein, maar dankzij de prima 

spellingsresultaten hoeven alle spellingsvoorbeelden en de bijbehorende platen niet meer 

opgehangen te worden. Meestal voldoet het nu alleen nog om de spellingsregel mondeling 

te herhalen en de jongens weten het woord goed op te schrijven. Op dit moment scoren alle 

jongens heel hoog bij het dictee, SUPER! 

Het onderdeel lezen hebben we een aantal keren samen met groep 3 gedaan. Samen lezen 

op je eigen niveau is gezellig en leuk.  Ook het luisteren en meelezen is een belangrijk 

onderdeel van het lezen; concentratie en intonatie worden hierbij aangeleerd. Vooral tijdens 

het toneellezen is gebleken dat het zeer belangrijk is om op tijd de tekst te lezen en emotie 

in je stem te gebruiken. 

Ook het onderdeel woordenschat doen we samen met groep 3. Hiervoor gebruiken we een 

spel met kaartjes waarop vragen staan over verkeer, natuur en algemene ontwikkeling. We 

verdelen de kinderen in 3 groepen en stellen een vraag van het kaartje aan een leerling. We 

praten dan met het groepje over het woord en leggen het woord extra uit. Het is zeer 

verrassend om te zien, hoe groot de betrokkenheid is en dat leerlingen die nooit veel praten 

in de groep, nu ineens wel wat te vertellen hebben. 

Ons doel is om hun woordenschat op een speelse manier uit te breiden. Hoe meer woorden 

ze weten, hoe gemakkelijker het wordt om te lezen en nieuwe woorden te begrijpen en te 

gebruiken. Het is een zeer belangrijke pijler voor hun schoolsucces! 

 

Juf Heleen 
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Groep 4/5 Wallisellen 

Op de donderdag voor de vakantie hebben groep 4 en groep 5 van juf Sabine en juf Emma 

voorgelezen bij groep 1/2 van juf Patricia. Een groot 

succes!! 

De kinderen hadden de week ervoor al met de 

leesmoeders geoefend en thuis hun tekst nog 

voorbereid. Er werd voorgelezen uit Jip en Janneke 

van Annie M.G Schmidt. 

Dit sloot aan bij het thema dat momenteel bij de 

kleuters wordt behandeld, namelijk de verhalen van 

Annie M.G Schmidt. 

Veel dank voor de uitnodiging juf Patricia!! De 

kinderen hebben genoten van de voorbereiding en de 

uitvoering. Een volgende keer graag weer! 

 

Juf Sabine 

 

Nieuwe leerlingen 

Als nieuwe leerlingen van onze school begroeten we op de locatie Wädenswil Liselotte ter 

Haar, Kristel Koets (gr. 1) en Fleur Wanders (gr. 3). 

We hopen dat alle kinderen en hun ouders zich weldra thuis voelen op onze school en 

wensen de kinderen veel plezier en succes toe.  

 

Nieuwe medewerkster 

Als nieuwe medewerkster begroeten we Margriet Visscher. Margriet werkt als 

klassenassistent in de kleutergroep van Patricia Wilders op de locatie Wallisellen. Van harte 

welkom in ons team, Margriet. Heel veel succes.   

 

Bij deze nieuwsbrief treft u als bijlage een artikel aan van de Stichting Nederlands Onderwijs 

in het Buitenland  (NOB) die ik u niet wil onthouden. Het gaat in op het belang van 

tweetaligheid in het algemeen en onderwijs in de Nederlandse taal in het buitenland in het 

bijzonder.  

 

Graag wens ik alle kinderen mede namens bestuur en schoolteam een plezierige tijd toe.  

 

Jaap Geertsema 

directeur 
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Behoud Nederlands onderwijs 
in buitenland 
 
In het artikel Landen doe je in je 
eigen taal in Trouw (28-01-2015) 
staat dat taal- en cultuuronderwijs 
belangrijk is. Er worden vele 
voordelen van een tweetalige 
opvoeding genoemd. Sterker: er is 
nog nooit aangetoond dat, om wat 
voor reden dan ook, het beter is 
een taal te verliezen. Het meeste 
onderzoek toont aan dat taalverlies 
negatieve aspecten heeft. Er zijn 
genoeg voorbeelden van ouders die 
met hun eigen kinderen geen 
diepgaande gesprekken kunnen 
voeren, omdat ze niet meer 
dezelfde taal spreken. Het (mogen) 
blijven gebruiken van je moedertaal, en dus erkenning en waardering van de thuistaal 
leidt tot een hoger welbevinden en een sterkere en positievere identiteitsvorming bij 
kinderen. Ook de EU en de VN zien het belang van een sterke moedertaal. Zij stellen 
dat erkenning van taalkundige verscheidenheid een voorwaarde is voor een maatschappij 
waarin alle burgers gelijkwaardig zijn en gelijke rechten genieten. En dus is afwijzing van 
de taal van het kind, afwijzing van het kind zelf. Dit geldt voor iedereen, en voor alle 
thuistalen. Voor de in het artikel genoemde geïmmigreerde Poolse kinderen, maar ook 
voor naar het buitenland geëmigreerde Nederlandse kinderen.  
 
Fragiel 
Tweetalig opvoeden is echter niet eenvoudig. Het vraagt veel tijd, energie en 
doorzettingsvermogen van zowel kinderen als ouders. Bovendien is de moedertaal 
fragiel en kan deze snel verloren gaan als kinderen naar school gaan. De schooltaal 
neemt het dan over van de thuistaal. Juist dan is het belangrijk om de mogelijkheid te 
hebben om aanvullend moedertaalonderwijs te volgen.  
 
In het buitenland volgen op dit moment 14.500 Nederlandse en Vlaamse kinderen tussen 
de 2,5 en 18 jaar met veel plezier en succes Nederlands moedertaalonderwijs. De 
meesten krijgen ongeveer drie uur per week les in de Nederlandse Taal en Cultuur. Zij 
volgen dit onderwijs als aanvulling op, of als onderdeel van het lokale of internationale 
onderwijs.  
 
In 1980 heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de Stichting 
Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) de opdracht gegeven om het 
Nederlands onderwijs in het buitenland te ondersteunen. Daarvoor was dit vooral een 
zaak van ouders en bedrijven. Inmiddels zijn er nu zo’n 200 Nederlandse scholen in het 
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buitenland. Dankzij het brede aanbod dat er nu wereldwijd is, is er voor vrijwel ieder 
kind in iedere situatie een passende vorm (volledig, in deeltijd of op afstand) van 
Nederlands onderwijs te vinden. De Inspectie van het Onderwijs beoordeelt daarbij de 
kwaliteit. Veel landen kijken jaloers naar hoe Nederland dat geregeld heeft. 
 
Succesformule 
Het Nederlands onderwijs in het buitenland staat echter onder acute druk door het 
drastisch terugschroeven van de Nederlandse subsidies met ingang van 2014. Op dit 
moment is er tot en met 2016 een tijdelijke subsidie voor bij NOB aangesloten scholen 
en organisaties voor afstandsonderwijs. Het is echter de vraag of het Nederlands 
onderwijs in het buitenland in deze vorm kan blijven bestaan wanneer de financiële 
ondersteuning vanuit de Nederlandse overheid naar verwachting over ruim een jaar 
alsnog wegvalt. Een relatief goedkope en unieke succesformule die zorgt voor kwalitatief 
goed, wereldwijd Nederlands onderwijs verdwijnt. De Nederlandse overheid is namelijk 
van mening dat moedertaalonderwijs geen taak van de overheid is. Dat is een gemiste 
kans! Het gaat om onze kinderen, wereldburgers van de toekomst. En die wens ik toe 
dat zij, waar zij vandaag ook zijn en morgen heen gaan, de kans krijgen om hun 
moedertaal te behouden, niet alleen thuis maar juist ook op school. Want onderwijs 
maakt ook hier het verschil. 
 
Everdiene Geerling 
Senior Onderwijsadviseur NOB 

 

     


