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Een woord vooraf. 
 

 

Waarom een schoolgids voor ouders? 

 

De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de school en het laat zien 

wat de school voor hun kind kan betekenen. Ouders (en leerlingen) kunnen de 

school gedurende het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. De 

schoolgids kan op deze en andere manieren een rol vervullen in de dialoog tussen 

school en ouders. 

 

Wat staat er in deze schoolgids? 

 

Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in:  

 

- hoe de school het onderwijs vorm geeft; 

- hoe de school de zorg voor kinderen in de praktijk uitwerkt; 

- wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; 

 

Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? 

 

Deze schoolgids is, in overleg met het bestuur, samengesteld door de directeur 

van ”Tien voor taal”. Uitgegaan is van de ”Raamschoolgids NTC primair en 

voortgezet onderwijs  Uitgave 2006” van de Stichting Nederlands Onderwijs in 

het Buitenland. 

Indien ouders vragen of wensen hebben naar aanleiding van deze schoolgids, of 

suggesties voor verbetering hebben, kan contact worden opgenomen met de 

directeur van de school. 

 

 

 

 

 

       Warschau, december 2017. 

 

 

                                  Rombout van Eekelen 
                                                         Leerkracht / directeur “Tien voor taal” 
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1. De school    

 

1.1 Naam. 

In het jaar 2013 is de vereniging ”Tien voor Taal” opgericht. Deze vereniging 

heeft de leerkracht in dienst en zorgt voor de financiële afhandeling van de 

schoolactiviteiten. 

 

De school is grotendeels ondergebracht in de American School of Warsaw 

(ASW) te Warschau, Polen. Voor de kinderen die niet op ASW zitten, is een 

dépendance ingericht op de British School ( TBS ) te Warschau, Polen.  

 

1.2 Directie. 

De voltijds leerkracht, Rombout van Eekelen, verzorgt ook de directietaken in 

samenspraak met het bestuur.  

 

1.3 Situering van de school. 

De ASW is onderverdeeld in drie scholen: Elementary, Middle en High School, 

die op dezelfde locatie zijn ondergebracht. Het Nederlandstalig onderwijs te 

Warschau wordt grotendeels op deze locatie gegeven. De school ligt buiten de 

bebouwde kom van Warschau, in Konstancin-Jeziorna. Het moderne 

schoolgebouw is van alle faciliteiten voorzien: meerdere gymzalen, 

sportfaciliteiten, een theater, tennisbanen, een zwembad enz. ”Tien voor taal” 

heeft een vast kantoor/opslagruimte. Voor de lessen in Elementary School en in 

Middle/High school wordt gebruik gemaakt van verschillende lokalen en de 

bibliotheek.   

 

De lessen op de Britse School worden gegeven in het gebouw aan de ul. 

Limanowskiego. 

Hier kunnen we gebruik maken van vier vaste lokalen. In die lokalen kunnen we 

ook onze materialen opbergen.  

 

1.4 Schoolgrootte. 

Er wordt aan ongeveer 60 leerlingen lesgegeven in Nederlandse taal en 

Nederlandse cultuur. Er is een voltijds leerkracht, voor het basisonderwijs en 

voortgezet onderwijs. Daarnaast is er een leerkracht die lessen op de ASW kan 

overnemen.  

Op TBS zijn er 4 leerkrachten en twee assistentes. 
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    2. Waar de school voor staat 
 

 

2.1 Missie, uitgangspunten en prioriteiten. 

 

- Missie. 

Het Nederlandstalig onderwijs in Warschau heeft als doelstelling zoveel als 

mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en België. We richten ons 

op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de 

deelvaardigheden van de Nederlandse taal voor het basisonderwijs en het 

voortgezet onderwijs.  

 

- Uitgangspunten. 

Onze school kent een aantal uitgangspunten die in belangrijke mate haar 

identiteit bepalen: 

 - eerbiediging van iedere geloofsovertuiging of levensbeschouwing; 

 - gelijkwaardigheid van alle leerlingen; 

 - geen discriminatie of uiting van racisme. 

 

Om de aansluiting met Nederland en België en het Nederlandstalige onderwijs zo 

goed mogelijk te laten verlopen, maakt naast de Nederlandse taal ook de 

Nederlandstalige cultuur deel uit van het onderwijsaanbod. 

 

- Prioriteiten. 

Onze prioriteit is het aanbieden van goed Nederlands onderwijs, zodat onze 

leerlingen bij terugkeer naar Nederland of België zonder al te veel problemen 

kunnen instromen in het reguliere onderwijs. In het kader van het aspect 

algemene ontwikkeling, besteedt de school ook aandacht aan Nederlandse 

cultuur. De leerprestaties worden in onze school veelvuldig en systematisch 

geëvalueerd. 

 

2.2 Het klimaat van de school. 

Veel mensen beseffen dat de sfeer waarin een kind moet opgroeien van groot 

belang is om een volwaardig mens te worden. Wij stellen daarom een vriendelijk 

en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs. Pas als een kind zich veilig voelt, 

kan het zich ontwikkelen. De integratie van het onderwijs in het ASW systeem 

ondersteunt deze gedachte. 
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3. De organisatie van het onderwijs 
 

  

3.1 De organisatie van de school. 

 

- Schoolorganisatie. 

Het onderwijs in de Nederlandse taal is voor de kinderen die internationaal 

onderwijs aan de ASW volgen grotendeels geïntegreerd in het onderwijs van de 

dagschool. Dat betekent dat het aantal beschikbare uren en lestijden is 

ingedeeld in de normale schooltijden.  

 

Groep 2, zowel voor leerlingen die onderwijs op ASW volgen, als leerlingen die 

elders onderwijs volgen, krijgt les op maandagmiddag van 15.45 tot 17.15 uur. 

 

Binnen het rooster van ASW worden drie maal 40 minuten voor groep 3 tot en 

met groep 7 ingeroosterd voor de ‘native languages’, die worden ingevuld voor het 

Nederlands onderwijs. Om aan het gewenste aantal lesuren Nederlands 

onderwijs per week te komen, hebben de leerlingen van de Elementary School 

eenmaal per week een Nederlandse les voor schooltijd van 7.45 tot 8.30 uur/ Op 

woensdag van 08.30 tot 09.30. Zie rooster in hoofdstuk 9. 

 

Groep 8 van het basisonderwijs valt in het Amerikaanse onderwijs onder de 

Middle School (grade 6). Deze leerlingen en de leerlingen van het voortgezet 

onderwijs krijgen per 4 dagen 140 minuten Nederlandse les tijdens de normale 

lesuren.  

 

Voor de kinderen die elders internationaal of lokaal onderwijs volgen, bestaat er 

de mogelijkheid om op woensdagmiddag op de Britse School de Nederlandse les 

te volgen. Deze lessen zijn voor de leerlingen vanaf groep 3 tot en met VO 3. 

Daarnaast zijn we in november gestart met een R3 groep. Deze groep is bestemd 

voor leerlingen die niet of nauwelijks Nederlands spreken. De leeftijd varieert 

van 5 tot en met 7 jaar. 

 

Het vakantierooster van ASW prevaleert als het gaat om het bepalen van de 

lesdagen. Voor een overzicht van de lesdagen zie hoofdstuk 9. 
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- Groepering. 

De kleuters in de leeftijd van vier tot zes jaar vormen samen één groep. De 

andere “Elementary School” groepen komen apart.  

 

De “Middle/high School” klassen zijn als volgt ingedeeld: 

 - Groep 8 

 - VO 2 en 3 

 - VO 4  

 

De leerlingen die Nederlandse les volgen op de Britse School zijn als volgt 

ingedeeld: R3 groep, groep 3 en 4, groep 5 en 6, groep 7, 8, VO1, VO2 en VO3. 
 

- Organisatie van zorg voor leerlingen. 

Leerlingen krijgen aandacht op het niveau van hun individuele problematiek. Er 

worden verschillende middelen gehanteerd om ervoor te zorgen dat de kwaliteit 

op het gebied van de leerlingenzorg verankerd blijft in de dagelijkse praktijk 

zoals: 

 - bespreking signaleringstoetsen 

 - leerlingenbesprekingen. 
 

3.2 De samenstelling van het team. 

 

- Wie werken er in de school? 

De school heeft één voltijdse leerkracht, die tevens directeur is. Hij is 

verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken betreffende het Neder-

landstalig onderwijs in Warschau. Hij is verantwoordelijk voor de 

leerlingenadministratie en woont de bestuursvergaderingen bij. Hij onderhoudt 

contacten met de Amerikaanse School, de Britse School, de Stichting 

Nederlands Onderwijs in het Buitenland  en de onderwijsinspectie en is 

verantwoordelijk voor de onderwijskundige publicaties zoals de schoolgids en het 

schoolplan.  

 

Deze leerkracht is ook verantwoordelijk voor de onderwijskundige zaken 

betreffende het basisonderwijs en het VO: contact met ouders, klassendocent 

en schoolleiding ASW, zorgverbreding en het rooster in samenspraak met ASW. 

Deze leerkracht is volledig in dienst van ”Tien voor taal”.  

 

Door het overlappen van de lessen in Elementary en Middle School worden 

sommige lessen door een andere leerkracht gegeven.  
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Het onderwijs aan de leerlingen die onderwijs volgen op TBS wordt verzorgd 

door de leerkracht/directeur plus drie andere leerkrachten en twee assistentes. 

3.3 De activiteiten voor de kinderen. 

 

- Basisvaardigheden (lezen, schrijven, en taal). 

In de kleutergroep ligt de nadruk op de mondelinge taalontwikkeling. Er is 

aandacht voor de ontwikkeling van de woordenschat en de vormaspecten van de 

taal ( auditieve synthese en analyse, visuele synthese en analyse etc.). Op een 

speelse manier proberen we de belangstelling voor (prenten)boeken en 

geschreven taal te wekken.  

 

In de R3 groep proberen we leerlingen via verschillende thema’s de Nederlandse 

taal bij te brengen. We werken veel met pictogrammen en praatplaten, waarbij 

de kinderen dingen leren benoemen. Op deze manier wordt de woordenschat 

opgebouwd. 

 

In groep 3 t/m 8 bieden we een gevarieerd onderwijsaanbod, gebaseerd op 

functioneel taalgebruik. De gebruikte methodes “De Leessleutel” voor groep 3 en  

“Taal Actief” voor groep 4 t/m 8 bieden veel ruimte voor spelend en ontdekkend 

leren. Bij kinderen die het Nederlands minder goed beheersen ligt aanvankelijk 

het accent op mondeling taalgebruik. 

 

In het voortgezet onderwijs wordt aan de hand van de ook in Nederland veel 

gebruikte methode ”Nieuw Nederlands” aandacht besteed aan de 

leerstofonderdelen lezen, woordenschat, schrijven, spreken en luisteren, fictie, 

grammatica en spelling.  

 

- Nederlandse cultuur. 

De Nederlandse cultuur wordt aangeboden daar waar het in het lesmateriaal 

(bijv. de taalmethode) past. Ook wordt de Nederlandse cultuur besproken, met 

name bij typisch Nederlandse feestdagen, zoals Sinterklaas en Koningsdag .  

In de begrijpend leesmethode ”Nieuwsbegrip” is ook regelmatig aandacht voor 

typisch Nederlands nieuws. 
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3.4 Voorzieningen op de leslocaties.  

Op de locatie van de ASW heeft ”Tien voor taal” een kantoor/opslagruimte. In 

deze ruimte bevindt zich ook de bibliotheek.  

De lessen vinden plaats in de volgende lokalen: 

Groep 2: E069 

Groep 3:    E031 

Groep 4:    E011 

Groep 5:    E132 

Groep 6:    E112 

Groep 7:    C164 

Groep 8: M123 

VO 2,3: M013 

VO 4:  H012 
 

 

Op de British School gebruiken we vier lokalen, die ons ter beschikking staan 

zodra de reguliere lessen in de Britse School zijn afgelopen.  

       R3 groep:  038 

Groep 3,4:  036  

Groep 5,6,7: 125.  

Groep 8 en VO: 129 

 

 

 

 

 

    4. De zorg voor de kinderen 
 

 

4.1 De opvang van nieuwe leerlingen in de school. 

 

- De plaatsing van een kind op school. 

De formele aanmelding vindt plaats door middel van een inschrijfformulier 

waarop gegevens van de leerling en zijn ouders/verzorgers staan. Dit formulier 

wordt verstrekt door de school.  

* Als “toelatingseis”  wordt van de ouders/verzorgers verwacht dat tenminste 

een van hen thuis regelmatig in de Nederlandse taal met het kind communiceert. 

* Verder wordt gekeken naar het niveau van de leerling.  

* De leerkracht / directeur beslist (eventueel in overleg met het schoolbestuur) 

of de leerling wordt aangenomen.  
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Bij aanmelding verstrekken de ouders/verzorgers het leerling dossier dat zij bij 

vertrek op de vorige school hebben ontvangen. Van een leerling die in Nederland 

onderwijs heeft gevolgd zijn onder andere opgenomen:  

- het onderwijskundig rapport; 

- de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; 

- het schoolrapport; 

- het bewijs van uitschrijving van de vorige school; 

- een eventueel handelingsplan. 

 

Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens 

doorgaans eveneens beschikbaar. Bij leerlingen die afkomstig zijn van een 

internationale school zonder NTC-onderwijs ontbreken dergelijke gegevens vaak.  

 

Indien de leerkracht onvoldoende gegevens heeft, wordt een inschaaltoets 

afgenomen. De toets bestaat uit onderdelen van het Cito Leerling- en 

Onderwijsvolgsysteem (bijvoorbeeld: Taal voor oudste Kleuters, Spelling, 

Woordenschat en de AVI Toets). 

Wanneer uit de toets naar voren komt dat de leerling extra aandacht behoeft op 

bepaalde leergebieden, dan wordt schriftelijk aangegeven wat die extra 

aandacht is en hoe de school en de ouders daarmee om dienen te gaan. Van de 

ouders wordt een actieve rol verwacht. 

 

In voorkomende gevallen wordt een proefperiode afgesproken. Aan het eind van 

die proefperiode bepaalt de leerkracht of en hoe het kind door kan gaan met 

Nederlands-talig onderwijs. 

 

De ouders dienen een kopie van het verslag met daarin de aanbevelingen / 

afspraken  voor akkoord te ondertekenen en te retourneren aan school. 

 

4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school  

     (leerlingvolgsysteem). 

 

- De wijze waarop het werk van kinderen wordt bekeken en beoordeeld en   

  de middelen die worden gebruikt om vorderingen van leerlingen te  

  verzamelen. 
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Met behulp van methodegebonden toetsen en observaties worden de vorderingen 

van de leerlingen bijgehouden. Onafhankelijk daarvan gebruiken we toetsen van 

het CITO-leerlingvolgsysteem op het gebied van taal en lezen voor  

groep 1 t/m 8. Voor het VO wordt gebruik gemaakt van Diatoetsen. 

 

 

- De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de leraar. 

Van iedere leerling wordt een dossier bijgehouden. Daarin worden opgenomen: 

 - gegevens over de leerlingenbesprekingen; 

 - verslagen van gesprekken met de ouders/verzorgers; 

 - eventuele bevindingen betreffende speciale onderzoeken;  

 - handelingsplannen; 

 - toets- en rapportgegevens. 

 

- De wijze waarop het welbevinden en de studievorderingen van de    

   kinderen besproken wordt met de ouders/verzorgers. 

Alle leerlingen krijgen tweemaal per jaar een verslag of rapport.  

Na het ontvangen van het rapport wordt ouders de mogelijkheid geboden om een 

afspraak te maken met de leerkracht om het rapport te bespreken. Indien 

daartoe aanleiding is, worden de ouders/verzorgers tussentijds uitgenodigd voor 

een gesprek. Als ouders/verzorgers zelf behoefte hebben aan een gesprek, zijn 

ze altijd welkom om een afspraak met de leerkracht te maken. 

 

4.3 De zorg voor kinderen met specifieke behoeften. 

 

- De procedure die gevolgd wordt indien er problemen zijn bij een kind  

   (leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen). 

De ouders worden middels een gesprek op de hoogte gebracht van de 

geconstateerde problemen. De leerkracht geeft aan welke aanpak hij wil volgen 

aan de hand van een handelingsplan. Indien nodig, kan worden besloten tot verder 

onderzoek. Dit gebeurt alleen met toestemming van de ouders. 

 

- De voorzieningen.  

De methode-onafhankelijke toetsen voor spelling, taal en lezen van het 

leerlingvolgsysteem worden op verschillende momenten in het schooljaar 

afgenomen. De resultaten over de gehele basisschoolperiode zijn weergegeven in 

een grafiek, een soort “groeicurve” voor leerresultaten. Hierdoor is het 

gemakkelijk te constateren of de leerling goed 'meegroeit', stilstaat of 

misschien zelfs achteruitgaat. In de laatste twee gevallen kan de leerkracht een 

individueel handelingsplan opstellen. Dit plan wordt besproken met de 

ouders/verzorgers en dan uitgevoerd. Mocht na uitvoering blijken dat het plan 
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nog niet voldoende resultaat heeft opgeleverd, dan zal een nieuw handelingsplan 

worden opgesteld.  

 

Op school zal getracht worden deze kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. De 

leerkracht kan behulpzaam zijn als intermediair tussen het internationale 

onderwijs, de ouders/verzorgers en externe instanties. 

 

 - Aandacht voor leerlingen met specifieke behoeften. 

Er wordt groepsgericht onderwijs gegeven met aandacht voor de individuele 

problematiek van de leerlingen.  

In het geval een leerling in zijn / haar ontwikkeling achterblijft tijdens de 

schoolperiode, zal met de ouders een gesprek worden georganiseerd. Tijdens dat 

gesprek zullen afspraken ten aanzien van de toekomst van de leerling worden 

gemaakt. 

Deze afspraken hebben betrekking op wat er in school gebeurt en op wat er 

thuis eventueel gedaan dient te worden. 

 

In uitzonderlijke gevallen kan het beter zijn dat een leerling een schooljaar 

herhaalt. 

 

Naar aanleiding van het gesprek tussen leerkracht en ouders wordt een verslag 

gemaakt waarin alle afspraken genoemd worden. Een getekende kopie van dit 

verslag dient door de ouders aan de school geretourneerd te worden. 

 

 - De procedure: 

De ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk betrokken bij de vorderingen en 

resultaten van de leerlingen. De leerkracht houdt de ouders/verzorgers van de 

leerlingen op de hoogte van hun vorderingen. 

 

4.4 De begeleiding van de overgang van kinderen naar andere vormen van 

onderwijs in Nederland, België of het buitenland. 

 

- De voorlichting aan ouders/verzorgers ten behoeve van de schoolkeuze 

   van leerlingen. 

Bij terugkeer naar Nederland of België worden resultaten en schooladvies 

individueel met ouders/verzorgers en leerlingen doorgesproken. Hierbij worden 

al de resultaten van het leerlingvolgsysteem ingebracht. Zoveel als mogelijk 

worden ook de resultaten van het internationaal onderwijs vertaald naar de 

Nederlandse of Belgische situatie. Aan de ouders/verzorgers wordt een 

eindverslag betreffende de vorderingen en verwachtingen van de toekomstige 

prestaties van de leerling verstrekt. 
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Ten behoeve van de schoolkeuze in Nederland worden ouders attent gemaakt op 

de kwaliteitskaarten van scholen voor basis- en voortgezet onderwijs in 

Nederland (te vinden op de internetsite van de inspectie van het onderwijs: 

www.owinsp.nl). 

 

Algemene informatie over de bevindingen van de onderwijsinspectie in 

Vlaanderen is te vinden in de ”Onderwijsspiegels”. Zie hiervoor 

www.onderwijsinspectie.be 

 

Indien ouders naar een ander land dan Nederland of België verhuizen, wordt 

zoveel mogelijk informatie meegegeven voor een volgende Nederlandstalige 

School. De leerkracht / directeur kan ook informatie verstrekken over 

thuisonderwijs en zelfstudie. 

 

Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan de school direct contact onderhouden met 

de nieuwe school. 

 

4.5 Naschoolse activiteiten voor kinderen. 

 

- Huiswerk 

Vanaf groep 3 kan huiswerk worden opgegeven. Hiervoor bestaan de volgende 

redenen: 

- het aantal lesuren Nederlandstalig onderwijs is beperkt. Huiswerk vormt 

  hier een aanvulling op; 

- het is een belangrijk middel de leerlingen te brengen tot een persoonlijke en               

  zelfstandige verwerking van de lesstof; 

 - er moet taakbewustzijn bij de leerlingen worden aangekweekt met het oog  

      op de hoeveelheid huiswerk die in de basisvorming aan de kinderen wordt  

      opgegeven. 

 

Het is belangrijk dat de ouders tijdig huiswerk vragen voor de lessen die de 

kinderen zullen missen. Dit om leerachterstanden te voorkomen. In de meeste 

gevallen zal het huiswerk via e-mail worden toegestuurd. 

 

Van de ouders wordt een actieve rol verwacht bij het huiswerk. Er wordt ten 

eerste verwacht, dat ze er op toezien dat het kind zijn/haar huiswerk maakt. 

Ten tweede wordt verwacht dat ze hun kind, als het nodig is, helpen bij het 

maken van het werk. 

 

- Andere activiteiten na schooltijd. 
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”Tien voor taal” organiseert geen buitenschoolse activiteiten. 

 

 

4.6 Buitenschoolse activiteiten voor kinderen 

 

Vieringen en activiteiten in het kader van cultuur, zoals Sinterklaas en  

Koningsdag worden georganiseerd door de Nederlandse Vereniging. De  

leerkracht zal tijdens de lessen aandacht aan deze evenementen besteden. 

 

 

 

 

 

 

 

5. De leraren 
 

 

- Wijze van vervanging bij ziekte of scholing. 

Er kunnen redenen zijn op grond waarvan de leerkracht niet aanwezig kan zijn, 

zoals ziekte of het volgen van cursussen. In de regel zal de vervanging door de 

leerkracht of het bestuur van de school worden opgelost, om zoveel mogelijk te 

voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de leerkracht de Nederlandse 

les moeten missen. 

 

- Scholing van leraren. 

Net als in vele andere beroepen is ook voor onderwijsgevenden van belang dat zij 

de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen en aandacht schenken aan 

vergroting van hun deskundigheid. Hiertoe wordt de leerkracht in staat gesteld 

bijscholingscursussen in Nederland te volgen. 

  

 

Tenslotte wordt er, indien nodig, een beroep gedaan op de Stichting NOB voor 

begeleiding en advies. 
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6. De ouders/verzorgers 
 

 

- Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers. 

Door de school toegankelijk te maken voor de ouders of verzorgers wordt 

getracht een goede samenwerking te creëren. Er wordt zoveel mogelijk 

informatie verstrekt. Op verzoek kan meer uitgebreide informatie worden 

verkregen, zowel mondeling als schriftelijk. Met uitzondering van persoonlijke 

dossiers van leerkrachten en leerlingen en specifieke vertrouwelijke stukken zijn 

alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het schoolplan, leerlingvolgsysteem, 

enzovoorts. 

 

Van de ouders/verzorgers wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in het 

onderwijzend personeel. Begrip en respect voor elkaar is de basis voor een goede 

communicatie. In het kader van het NTC-onderwijs is het bovendien noodzakelijk 

dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten aanzien van het reëel te 

bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Daarmee verband houdt de 

mate waarin thuis Nederlands wordt gesproken. 

 

 

- Informatievoorziening aan ouders/verzorgers over het onderwijs en de  

  school. 

Reguliere informatievoorziening vindt plaats middels e-mails, de 

”ouderinformatie” en de rapporten. Na het ontvangen van het rapport wordt 

ouders de mogelijkheid geboden het rapport te bespreken met de leerkracht.  

 

Tenminste één maal per jaar, doorgaans aan het begin van het schooljaar, wordt 

een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Deze avond staat in het teken 

van de informatievoorziening aan de ouders of verzorgers over alle zaken die 

met het onderwijs aan de groep te maken hebben, zoals onderwijsvisie, gebruik 

van leermiddelen, huiswerk, enzovoorts. Verder geeft het bestuur informatie 

over bestuurlijke zaken en financiën. 

 

Indien ouders/verzorgers vragen hebben over de vorderingen van hun kind, 

kunnen zij altijd een gesprek aanvragen met de leerkracht. In de gevallen waarin 

de leerkracht een gesprek met de ouders noodzakelijk acht, zal hij uiteraard het 

initiatief daartoe nemen. 
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- Inspraak. 

Het schoolbestuur van de Vereniging, bestaat uit een voorzitter, een 

penningmeester en een contactpersoon voor de leerlingen die wekelijks naar de 

Britse School komen.  

Eens per twee maanden komt dit bestuur bijeen. Tenminste één maal per jaar 

wordt een vergadering gehouden waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. 

Hiernaast zijn zowel de leerkrachten, als de directeur en de bestuursleden altijd 

aanspreekbaar voor vragen of voorstellen van de zijde van de ouders. 

 

Ondanks het feit dat de school geen ouderraad heeft, wordt eigen inbreng van 

de ouders/verzorgers zeer gewaardeerd. 

 

 - Klachtenprocedure. 

Voor Nederlandse scholen in het buitenland is een klachtenregeling door de 

Stichting NOB ontwikkeld en door de Inspectie van het onderwijs goedgekeurd. 

Deze regeling, de “Klachtenregeling Nederlands onderwijs in het Buitenland”, ligt 

ter inzage bij de secretaris van het bestuur. 

 

Klachten dienen rechtstreeks aangekaart worden bij degene die direct met de 

kwestie te maken heeft. Een ouder/verzorger kan dus bijvoorbeeld niet met een 

klacht over het lesgeven direct bij het bestuur terecht, zonder daar eerst met 

de leerkracht over te hebben gesproken. Hiermee wordt voorkomen dat de 

positie van de leerkracht (of diens gezag in de klas) wordt ondermijnd en het 

schept tevens duidelijkheid over de rol en de positie van het schoolbestuur. Er is 

een bepaalde getrapte aanspreekbaarheid c.q. bemoeienis bij klachten van 

ouders over (het lesgeven van) een leerkracht. Deze ziet er als volgt uit: 

 

Niveau 1:  De ouders/verzorgers nemen de klacht rechtstreeks op met de 

                             leerkracht.   

Niveau 2: Vinden de ouders/verzorgers en of de leerkracht geen bevredigende 

      oplossing voor het probleem, dan wordt de directeur van de   

      Nederlandse school ingeschakeld.  

Niveau 3: Indien ook na overleg met de directeur niet tot een bevredigende  

                oplossing wordt gekomen, dan wordt de zaak voorgelegd aan het  

                schoolbestuur. Deze zal in voortdurend overleg met de directeur de  

                kwestie bezien en trachten tot een oplossing te komen.  

 

Ook kan worden besloten de aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te 

schakelen. Deze zal in voortdurend overleg met alle betrokkenen nagaan of door 

bemiddeling de klacht bevredigend kan worden opgelost.  
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Mocht vanwege de aard van de klacht een afhandeling in onderling overleg niet 

mogelijk zijn, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft 

plaatsgevonden, kan contact worden opgenomen met de Landelijke 

Klachtencommissie van de Vereniging Bijzondere Scholen. Voor het adres zie 

bladzij 23. 

 

 

- Schoolgeld/ouderbijdragen. 

De hoogte van het schoolgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld en is 

o.a. afhankelijk van het aantal leerlingen dat het Nederlandstalig onderwijs 

volgt. Het schoolgeld voor schooljaar 2017 – 2018 bedraagt  1400 euro per 

leerling. Voor groep 2 (1.5 uur per week) bedraagt het schoolgeld 800 euro en 

voor de R3 groep (1.75 uur per week) zijn de kosten 900 euro per jaar. 

 

De penningmeester zal de ouders uiterlijk een maand na aanvang van het 

schooljaar ( of na de inschrijving als een leerling later begint ) een rekening 

toesturen. De ouders dienen deze rekening binnen 14 dagen te voldoen. 

 

Mochten de ouders in gebreke blijven, dan volgt een schriftelijke aanmaning. 

Mocht de rekening 14 dagen na deze aanmaning niet betaald zijn, volgt uitsluiting 

van onderwijs totdat het te betalen bedrag is ontvangen door de 

penningmeester. 

 

In het geval dat niet de werkgever maar de ouders zelf de kosten voor het 

onderwijs moeten dragen en dat deze lasten onevenredig hoog blijken zijn, is het 

mogelijk met het bestuur van de school een schikking te treffen.  

De ouders dienen een schriftelijk voorstel in te dienen bij het bestuur. In ieder 

afzonderlijk geval zal beoordeeld worden of aan het voorstel gehoor kan worden 

gegeven.  

 

Mochten de ouders gedurende het schooljaar vertrekken, dan wordt de rest van 

het schoolgeld alleen terugbetaald als hierover aan het begin van het schooljaar, 

maar uiterlijk 31 augustus, schriftelijke afspraken zijn gemaakt met de 

penningmeester. 

Lidmaatschap van de vereniging loopt door totdat schriftelijk is opgezegd bij 

het bestuur. 

Beslissingen over individuele gevallen kunnen niet als precedent worden gebruikt 

en het bestuur is niet verplicht deze individuele beslissingen nader uit te leggen 

in verband met het vertrouwelijke karakter. 

De ouders worden geïnformeerd over de inkomsten en uitgaven van de 

vereniging. 
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 7. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 
 

 

7.1 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs in de school. 

In het komende schooljaar krijgen de volgende punten bijzondere aandacht:  

 

- Zichtbaarheid van het bestuur naar de ouders 

- Vernieuwen van de website 

- Opzetten van nieuwe groepen (evt. op andere locaties) 

 

7.2 Zorg voor de relatie school en omgeving. 

Er is een zeer nauwe samenwerking met de ASW voor wat betreft 

leerlingenvorderingen. De leerkracht bespreekt in voorkomende gevallen de 

leerlingen met de klasse leerkracht van ASW of met de afdelingen voor speciale 

hulp. De leerkracht heeft, wanneer nodig, contact met 

schoolbegeleidingsafdeling van de Stichting NOB.  

 

 

 

 8. De resultaten van het onderwijs 
  

Niet alle resultaten in het onderwijs zijn meetbaar of kunnen in cijfers of 

anderszins aangeduid of omschreven worden. De resultaten zijn vaak niet direct 

zichtbaar of meetbaar. De resultaten bij taal, spelling en andere kennisvakken 

zijn door het afnemen van toetsen direct vast te stellen. Moeilijker wordt het 

wanneer we het hebben over taalvaardigheden bij andere vormingsgebieden. Hier 

is het vaak de leerkracht zelf die door evaluatie en toetsen moet constateren of 

zijn of haar onderwijs ook de beoogde resultaten heeft opgeleverd.  

 

8.1 Cijfers over vorderingen in basisvaardigheden. 

Naast methodegebonden toetsen worden er delen van het Cito Leerling- en 

Onderwijs-volgsysteem ( LOVS ) gebruikt:  

 

Taal voor kleuters 

Drie-Minutentoets (woorden lezen)   

AVI (techn lezen) 

Spelling  

Woordenschat      

Begrijpend lezen  

Aangetekend moet worden dat de situatie van leerlingen die onderwijs volgen aan 

een school waar Engels, Pools of Frans het grootste gedeelte van de dag voertaal 
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is, niet vergelijkbaar is met de situatie van een leerling binnen het Nederlandse 

onderwijssysteem. 

 

8.2 Uitkomsten van een sterkte/zwakte analyse van de school. 

Tijdens het inspectiebezoek in maart 2017 heeft de inspecteur aangegeven zeer 

tevreden te zijn over het geboden onderwijs.  

 

8.3 Vragenlijst “Tien voor taal”. 

Om vast te stellen hoe succesvol de doelstellingen en uitgangspunten van “Tien 

voor taal” zijn geweest voor de taalontwikkeling van onze leerlingen ( zie 

paragraaf 2.1 ), stuurt het schoolbestuur een vragenlijst naar de ouders die 

recent zijn teruggekeerd naar Nederland of België. Gevraagd wordt naar hun 

ervaring bij het instromen in het reguliere onderwijs. Ook wordt de 

terugkoppeling naar de ouders gebruikt voor het eventueel bijstellen van het 

leerstofaanbod om een nog betere aansluiting te krijgen. 
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9. Schooltijden en vakantierooster 
  

9.1 Schooltijden. 
 

Tijd: Maandag 
0210 

Dinsdag 0310 Woensdag 
0410 

Donderdag 
0510 

Vrijdag 0610 

07.45-08.30    Groep 5 
Groep 6   

Groep 3 
Groep 4 

08.30-09.30   Groep 7   

09.30-10.10 Groep 6    Groep 6 

10.10-10.50 Groep 5   Groep 5 Groep 5 

10.50-11.30      

11.30-11.50      

11.50-12.30      

12.30-13.10 Groep 4  Groep 6   
 

Groep 4  

13.10-13.50   Groep 4 
 

  

13.50-14.10                     

14.10-14.50  
 

 Groep 3 
 

Groep 3 
 

Groep 3 
 

14.50-15.30 Groep 7 
 

   Groep 7 
 

15.45-17.15 Groep 2     

 

Middle en High school hebben een 4 daags rooster, waardoor de lessen elke week 

verspringen. 

Groep 8 heeft les van 08.30 tot 09.40 of van 14.20 tot 15.30 

VO 2/3 heeft les van 13.05 tot 14.15 

VO 4 heeft les van 11.20 tot 12.30 

 

 

Regels voor aanvang en einde schooltijd: 

 

De kinderen dienen tijdig in het leslokaal aanwezig te zijn. Tijdens de schooluren 

is dit de verantwoordelijkheid van de leerkrachten van ASW. 

Voor de voorschoolse lessen is dit echter de verantwoordelijkheid van de ouders. 

De voorschoolse les is even belangrijk als alle andere lessen. Daarom wordt van 

de ouders verwacht dat zij hun volledige medewerking verlenen om de kinderen 

vóór de aanvang van de les ( dit is 7.45/08.30 uur ’s morgens ) aanwezig te laten 

zijn.  

Ook van de ouders van de kinderen die les hebben op de Britse School wordt 

verwacht dat zij hun kinderen ruim op tijd naar de klas in TBS brengen.  
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Maatregelen preventie schoolverzuim: 

Wij gaan er van uit dat kinderen op onze school, net als in Nederland, 

leerplichtig zijn. Er wordt door de school een absentenregistratie bijgehouden. 

Indien veel lessen worden verzuimd, kan het voorkomen dat het onmogelijk is een 

rapport van de leerling te maken. De consequentie hiervan kan zijn, dat het kind 

niet door kan gaan naar een volgend schooljaar en/of dat het moet stoppen met 

Nederlandse les. Aangezien er maar één les per week op de Britse School wordt 

gegeven, is presentie daar nog belangrijker. 

 

9.2 Vakantierooster. 

Het vakantierooster is conform het vakantierooster van de ASW (zie hiervoor 

bijlage 2).  De school rekent erop dat de ouders hun verlof en vakantie met de 

schoolvakanties van de ASW laten overeenkomen.  

 

De kinderen kunnen voor de periode die zij absent zijn huiswerk meekrijgen, 

teneinde de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. De ouders worden 

verzocht op tijd contact hierover op te nemen met de leerkracht. 

 

9.3 Lesdagen op Britse School 

Zoals in paragraaf 3.1 vermeld staat prevaleert het vakantierooster van ASW als 

het gaat om het bepalen van de lesdagen. Daarnaast hebben we nog te maken met 

het vakantierooster van de Britse School (zie bijlage 3) en de vakantiedagen die 

het Poolse Ministerie van Onderwijs vaststelt. 

 

september 13 20 27   

oktober 4 11 18 25  

november 8 15 22 29  

december 6 13    

       

januari 10 17 24 31  

februari 7 21 28   

maart  7 14 21   

april  4 11 18 25  

mei  9 16 23 30  

juni  6 13 20 27  

 

Van de ouders wordt verwacht dat ze tijdig aangeven dat een kind niet naar 

school zal komen. De school zal er voor zorgen dat huiswerk wordt meegegeven / 

toegestuurd. 
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10. Namen en adressen 
  

10.1 Van de school. 

 

- Teamleden:   

Leerkracht/  Rombout van Eekelen 698255491(pr)     rveekelen@aswarsaw.org  

Directeur   

   

Leerkracht TBS Jo Dierick      jo_dierick@yahoo.com  

Groep 3 en 4 

 

Assistente TBS Mirjam Backer          mirjam_backer@hotmail.com 

Groep 3 en 4 

      

Leerkracht TBS  Marlo van Rooyen        marlovrooyen@gmail.com  

Groep 5 en 6 

 

Assistente TBS Madelon Hendrich            homan.hendrich@gmail.com 

Groep 5 en 6 

    

 

 

- Schoolbestuur: 

Voorzitter Harry Klompe 691600008 harry.klompe@gmail.com 

 

Penningmeester  Maurice Idsardi 601592443 midsardi@deloitteCE.com  

    

Contactpersoon 

TBS 

Wouter 

Barmentloo 

603961844 wouterbarmentloo@poczta.one

t.pl  

 
 

10.2 Van externe personen en organisaties. 

 
Vertrouwenspersoon: 
Cathy Beyers 

 E-mail: cbeyers@aswarsaw.org 

 

Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs: 
Tel. +31 306706001 
Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig 

psychisch of fysiek geweld, discriminatie en extremisme. 

mailto:rveekelen@aswarsaw.org
mailto:jo_dierick@yahoo.com
mailto:mirjam_backer@hotmail.com
mailto:marlovrooyen@gmail.com
mailto:homan.hendrich@gmail.com
mailto:harry.klompe@gmail.com
mailto:midsardi@deloitteCE.com
mailto:wouterbarmentloo@poczta.onet.pl
mailto:wouterbarmentloo@poczta.onet.pl
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Landelijke Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen 
Postbus 95572 

2509 CN Den Haag 

Tel: +31 703315226 

E-mail: LKC@vbs.nl 

www.vbs.nl 

 

Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland 

Rijksinspectiekantoor Tilburg 

Spoorlaan 420 

Postbus 88 

5000 AB Tilburg 

          

Stichting NOB 
Parkweg 20a 

2271 AJ Voorburg         

tel. +31 (0)70 3866646 

www.stichtingnob.nl 

 

 

10.3 Overige namen en adressen. 

 

The American School of Warsaw 

ul. Warszawska 202     Receptie hoofdingang: (22) 7028500 

05-520 Konstancin-Jeziorna    Kantoor Elementary School: (22) 

7028530        Kantoor Middle School: (22) 7028520 

Polen         

www.aswarsaw.org 

Na 17.00 uur : 022-7028518 (bewaking )  

 

 

The British School, Warsaw 

ul. Limanowskiego  15 

02-943 Warszawa 

Polen 

www.nordangliaeducation.com/our-schools/warsaw/contact 

Tel. (22) 8423281 
 

 

 

 

 

mailto:LKC@vbs.nl
http://www.vbs.nl/
http://www.stichtingnob.nl/
http://www.nordangliaeducation.com/our-schools/warsaw/contact
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Bijlage 1 

 

Hieronder volgt de tekst van artikel 11a van het gewijzigd voorstel van wet 

d.d. 17 maart 1998, in verband met de behandeling in de Eerste Kamer begin 

april 1998 (Eerste Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 459, nr 295):  

 

Artikel 11a Schoolgids 

 

1. De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over 

de werkwijze van de school en bevat in elk geval informatie over: 

a. de doelen van het onderwijs, 

b. de wijze waarop de zorg aan het jonge kind wordt vormgegeven, 

c. de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke 

onderwijsbehoeften wordt vormgegeven, 

  d. de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut, 

e. de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 24, eerste lid, waarbij een 

ontwerp van een  overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet 

aan de eisen die in artikel  24, eerste lid zijn geformuleerd, in de 

schoolgids wordt opgenomen, 

f. de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het 

bevoegd gezag, waaronder de informatie over de klachtenregeling, 

bedoeld in artikel 11b, en de gronden voor vrijstelling van het onderwijs, 

bedoeld in artikel 25, tweede lid, en  

g. de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 11, eerste 

lid, omschreven bijdragen. 

2. Het bevoegd gezag reikt de schoolgids uit aan de ouders dan wel de 

verzorgers bij de inschrijving en jaarlijks na de vaststelling van de 

schoolgids.  

 

 

Toelichting:  

De genoemde onderwerpen zijn alle in de Handreiking schoolgids opgenomen.  

I. Het bepaalde onder e. en g. heeft in de Nederlandse situatie te maken met de 

verantwoording van materialen en/of gelden die door ouders (artikel 24, eerste 

lid) en onder andere door sponsoring (artikel 11, eerste lid) worden verkregen en 

die ten goede komen aan het onderwijs. In de buitenlandsituatie vormen de 

geldelijke bijdrage van ouders en/of een of meer bedrijven juist de 

belangrijkste inkomstenbron voor een school. Naar analogie van de situatie in 

Nederland dient onzes inziens in de schoolgids de vermelding te worden 

opgenomen op welke wijze de school verantwoording aflegt voor de inzet van de 

door ouders en/of bedrijven beschikbaar gestelde middelen.  
 



 25 

 

Bijlage 2: kalender American School of Warsaw 
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Bijlage 3: kalender The British School 
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Met dank aan onze sponsoren: 
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