
 
Op een NTC-school zoals De Oranje Koe, met maar 2,5 uur les per week, is het niet 
gemakkelijk om het volledige taalprogramma Nederlands aan te bieden. NTC-scholen 
wereldwijd gaan op zoek naar de beste manier om de leerlingen met plezier Nederlands te 
leren. In dit kader hebben we ervoor gekozen om het programma van De Oranje Koe op een 
aantal punten aan te passen. Hieronder zetten we de veranderingen voor alle leerjaren nog 
even samengevat op een rijtje. 
 
1: Nieuw: groep 3-4 
 
Met ingang van het nieuwe schooljaar beginnen we voortaan, voor alle kinderen, in groep 3 
met leren lezen (voorheen was dat in de loop van groep 2). Daarna wordt verder gegaan 
met lezen in een aparte groep 3-4 en vervolgens in groep 4. Met de nieuwe aanpak is er 
voldoende tijd om er voor te zorgen dat alle leerlingen vlot leren lezen, goed voorbereid met 
het voortgezet lezen kunnen beginnen, sneller klaar zijn met hun huiswerk en lezen echt 
leuk gaan vinden. Daarnaast blijft er tijdens de les meer tijd over voor spreken en luisteren 
en het doen van spelletjes. 
 
 
2: Digitaal materiaal groep 4 t/m 8 
 
In de afgelopen maanden hebben we uitgebreid ervaring kunnen opdoen met het digitale 
materiaal dat bij onze lesmethode Taal en Spelling in Beeld hoort. We zijn daar zo 
enthousiast over, dat we het materiaal van spelling ook zullen blijven gebruiken wanneer de 
lessen weer op de locaties plaatsvinden. We hebben gemerkt dat de leerlingen hun 
spellinghuiswerk vlotter maken; de leerkrachten kunnen gemakkelijker zien welke leerlingen 
het huiswerk gemaakt hebben en waar de fouten precies liggen. Tijdens de les wordt 
vanzelfsprekend ook nog aan spelling gewerkt, maar minder lang. Op die manier komt er tijd 
vrij voor leuke activiteiten, zoals spreken en spelletjes! 
 
 
3: Groep 7 en 8 gedeeltelijk online 
 
In groep 7 en 8 blijven we hetzelfde programma aanbieden, maar zullen we de lessen om en 
om op locatie en online aanbieden: de ene week op school (op de bestaande locaties) en de 
andere week via afstandsonderwijs. Dat betekent voor de leerlingen meer flexibiliteit: minder 
reistijd en meer ruimte om (huis)werk zelf in te delen. De leerkracht zal het 
afstandsonderwijs vanuit het klaslokaal verzorgen, zodat leerlingen die jongere broertjes of 
zusjes op school hebben, indien gewenst de online lessen ook op de locatie kunnen volgen. 
Bij combinatiegroepen 6-7-8 geldt deze wijziging ook voor groep 6. 
 
 
4: VO: basispakket en totaalpakket 
 
De grootste verandering is die in het VO: daar komt de keuze tussen twee stromen en de 
lessen vinden één keer per vier weken plaats op locatie in Zürich en verder online. We zijn 



ontzettend enthousiast over de nieuwe aanpak en kunnen niet wachten om ermee te 
beginnen! 
 
De twee stromen waaruit leerlingen kunnen kiezen zijn het basispakket en het totaalpakket. 
Binnen het basispakket hebben leerlingen om de week les: één keer online en één keer op 
locatie. In dit pakket ligt de nadruk op plezier: spreekvaardigheid, cultuur en literatuur, maar 
ook op (het bijhouden van) schrijfvaardigheid. Er wordt gewerkt op projectbasis: zonder 
lesboeken, gericht op het ontwikkelen van taalvaardigheden op een praktische, toegepaste, 
leuke manier, met nauwelijks huiswerk. 
 
Het totaalpakket is bedoeld voor leerlingen die mogelijk terug willen stromen in het 
voortgezet/secundair onderwijs in Nederland of België. Binnen dit pakket hebben de 
leerlingen wekelijks les: twee keer samen met de leerlingen van het basispakket en 
daarnaast nog twee keer online. De nadruk ligt op het vereiste lesmateriaal behorend bij het 
schoolvak Nederlands: spelling, grammatica, woordenschat en begrijpend lezen. We werken 
daarbij met Leswijs, een lesmethode op havo/vwo-niveau. Hierbij hoort het nodige huiswerk. 
 
 
5: Afsluiting met een officieel examen 
 
Sinds kort is De Oranje Koe een officiële exameninstelling van het Certificaat Nederlands als 
Vreemde Taal. Leerlingen die in Nederland of België willen studeren, kunnen een examen 
doen om een officieel taalcertificaat te behalen. Aan dit examen kunnen ook leerlingen 
deelnemen die niet alle jaren op De Oranje Koe hebben doorlopen. We zijn buitengewoon 
trots dat we jullie dit nu ook kunnen aanbieden! 
 
 



 
 
 
 


