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Een woord vooraf 
 

Buenos Aires, 15 december 2017 

Beste ouders,  

 

Voor u ligt de schoolgids van 2018. Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het 
onderwijs op onze school. De schoolgids geeft aan waar ons NTC-onderwijs voor staat en wat u 
van ons mag verwachten. Daarnaast is het een praktische gids met informatie over de 
organisatie van het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken. De schoolgids sluit aan bij het 
schoolplan 2015 - 2019. Het schoolplan kunt u opvragen bij de onderwijscoördinator. 
Achterin de schoolgids vindt u de jaarkalender met alle lesdagen en culturele dagen. Tevens 
vindt u hier de contactgegevens van het onderwijsteam en het bestuur.  
 
In december 2015 is de school bezocht door de Nederlandse onderwijsinspectie. Uit het 
kwaliteitsonderzoek kwam naar voren dat de Knikkers de opgebouwde kwaliteit heeft weten te 
behouden en op sommige punten zelfs heeft verbeterd. Een samenvatting van het 
kwaliteitsonderzoek is te vinden in hoofdstuk 7: De kwaliteit van het onderwijs. Het volledige 
inspectierapport staat ook op de website deknikkers.wordpress.com  
Om op de hoogte te blijven van nieuwsberichten en foto’s die wij op de site plaatsen, vergeet 
niet om u aan te melden. Meld u ook aan bij de Facebookgroep om informeel op de hoogte te 
blijven.  
  
Wij wensen alle kinderen van de Knikkers weer een heel mooi schooljaar toe! 
 
 
Het bestuur en het onderwijsteam van NTC “de Knikkers”  

 

deknikkers.wordpress.com


 
 

 
1 De school  
 
1.1 Naam  
 
Stichting “De Knikkers”.  
 
1.2 Ontstaansgeschiedenis 
 
In 2004 hebben drie enthousiaste Nederlandse moeders het initiatief genomen om een Nederlandse 
school op te richten. Zij ervoeren het niet-bestaan van een Nederlandse school in Buenos Aires als 
een gemis. Na ruim 2 jaar kreeg de school haar bestaansrecht. De laatste weken van 2006 gingen de 
schooldeuren voor het eerst open. Het schooljaar 2007 was het eerste volledige schooljaar. Tot 2014 
bood de school alleen primair onderwijs aan. Vanaf 2015 voldoet de Knikkers ook aan de 
voorwaarden om VO-onderwijs aan te bieden.  

 
1.3 Het bestuur en de organisatie 

 
Het bestuur van de school bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een 
adviseur. Het onderwijsteam bestaat uit de onderwijscoördinator/leerkracht, een leerkracht en twee 
onderwijsassistenten. In de bijlage van de schoolgids vindt u de namen en contactgegevens. 
De school is een stichting en staat onder deze bestaansvorm in Nederland geregistreerd.  
De school is aangesloten als erkend NTC-onderwijs bij de stichting Nederlands Onderwijs Buitenland 
(NOB). De NOB  biedt onderwijsinhoudelijk steun en wordt door de Nederlandse overheid via het 
Ministerie van OCW gefinancierd. Haar taak is het Nederlandse onderwijs in het buitenland te 
stimuleren en te begeleiden.  
Het algemeen schooltoezicht is in handen van de Nederlandse Inspectie. Eenmaal in de vier jaar zal 
de Nederlandse onderwijsinspectie zich buigen over de kwaliteit van het NTC-onderwijs.  
 
1.4 Situering van de leslocaties 

 
Het is voor ons financieel en logistiek niet haalbaar om een “eigen” locatie te huren die exclusief 
beschikbaar is voor de school. Sinds juni 2009 verzorgen we daarom op de donderdagmiddagen les 
op de “Escuela Learning Proyecto Integral” in de wijk Olivos. Met deze dagschool zijn we een 
overeenkomst  aangegaan voor het gebruik van de installaties gedurende de lesuren. We hebben 
drie lokalen tot onze beschikking en een kleine kast om schoolmaterialen te bewaren. Bovendien 
hebben de kinderen de gelegenheid om in de pauze op het schoolplein te spelen.  
Sinds 2011 is er een groep in Caballito. Hier wordt op de vrijdagen les gegeven aan r3-kinderen van 
de peuterleeftijd t/m groep 6. In 2013 is er ook een groep gestart in Martinez. Hier wordt op de 
woensdagen les gegeven aan leerlingen het VO. In 2015 is er een groep gestart op de dinsdag in 
San Telmo. Hier is een peuter/kleutergroep en een groep 3-4. Intussen is deze groep verplaatst naar 
de zaterdag, de locatie is hetzelfde gebleven.  
 
 
 
 
Adres woensdaglocatie: 
Fam. Rothuizen 
Balcarce 2048 
Martinez, Provincia de Buenos Aires  
 
 
Adres donderdaglocatie:  
Escuela Learning Proyecto Integral  
Hilarión de la Quintana 2136 
Olivos, Provincia de Buenos Aires  



 
 

 
Adres vrijdaglocatie: 
Fam. Widjaja - Rodriguez 
Quito 4227, Caballito 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
Adres zaterdaglocatie: 
Fam. Haan – Frias 
Avenida Belgrano 873/3 
Cuidad Autónoma de Buenos Aires 
 
1.5 Schoolgrootte  
 
De school heeft naast een aanbod voor PO-onderwijs, ook aanbod voor peuters en voor VO-
leerlingen. Op dit moment zijn er 39 leerlingen ingeschreven op de school. Tien leerlingen krijgen les 
op de locatie in Olivos, elf leerlingen op de locatie in Martinez, negen leerlingen op de locatie in 
Caballito en negen leerlingen op de locatie in San Telmo/Palermo.  
 



 
 

2 Waar de school voor staat  
 
2.1 Missie en visie 
 
Missie   
 
De primaire missie van de Knikkers is het bieden van Nederlands taal- en cultuuronderwijs als 
aanvulling op het dagonderwijs, aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Het gaat hierbij om 
kinderen die een emotionele en/of culturele band met Nederland hebben. Wij zijn van mening dat 
onderwijs in de moedertaal, Nederlandse en Belgische kinderen en jongeren helpt om zich wereldwijd  
optimaal te ontwikkelen. Hun eigen culturele identiteit is daarbij de basis: Een basis waar zij op terug 
kunnen vallen en van waaruit zij verder kunnen groeien.  
 
Door aan te sluiten bij de kerndoelen en referentieniveaus zoals deze zijn geformuleerd zijn door het 
Ministerie van Onderwijs in Nederland proberen wij aansluiting met het Nederlandse of Vlaamse 
onderwijs te behouden om zo de instroom bij een eventuele terugkeer te vergemakkelijken. Voor de 
groep leerlingen die het Nederlands minder goed beheersen, leggen wij de nadruk meer op het 
verwerven van mondelinge taalvaardigheden. Naast taalonderwijs verzorgen wij ook cultuuronderwijs, 
waarbij de kinderen meer leren over en ervaring opdoen met de Nederlandse en Belgische cultuur.  
 
Ons onderwijs is erop gericht dat leerlingen: 

 
in situaties die zich in het dagelijks leven voordoen; 

 
 

 
Visie 
 
De Knikkers is constant in ontwikkeling: omdat een grote groep ouders vaak maar voor enkele jaren 
in Argentinië blijft, vinden er veel verschuivingen plaats in de samenstelling van de leerling-populatie. 
Ook onder het onderwijzend personeel hebben er de afgelopen jaren veel wisselingen plaats 
gevonden. Daarnaast zijn er in 2018 weer wat wisselingen in het bestuur. We willen ernaar streven 
om de opgebouwde kwaliteit te borgen en om de continuïteit te behouden.  
Als school willen we verder groeien: sinds 2015 verzorgen we daarom ook lessen aan de 
peuters.Tevens willen we ons meer gaan richten op de Belgische gemeenschap in Buenos Aires.  
 
2.2 Het pedagogische klimaat van de school  
 
De sfeer waarin een kind opgroeit, is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind. Wij stellen 
daarom een vriendelijk en veilig klimaat op prijs. Als een kind zich veilig voelt, kan het zich pas in 
positieve zin ontwikkelen. In de klas werken de kinderen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die 
manier stimuleren wij het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en samenwerking tussen de kinderen. 
Wij proberen in onze lessen veel variatie aan te brengen, zodat de kinderen worden uitgedaagd 
interactief met taal bezig te zijn. Door leerstof spelenderwijs aan te bieden proberen we te zorgen 
voor die goede sfeer. Ieder kind krijgt de ruimte om zich op zijn eigen manier en tempo te 
ontwikkelen.  
 
2.3 Het didactische klimaat van de school 
 
Op de school worden de lessen gegeven door een bevoegde en een onbevoegde leerkracht. De 
lessen in de onderbouw worden gegeven door een onderwijsassistente. Sinds 2009 werkt de school 
volgens de principes van het coöperatief leren. Coöperatief leren is het gebruik maken van kleine 
groepen om het leren optimaal te maken. Kinderen werken samen en leren met en van elkaar. Het 
coöperatief leren heeft twee doelen: 
 



 
 

1. een sociaal doel: ontwikkelen van samenwerken.  
2. een cognitief doel: stimuleren taal- en denkontwikkeling.  
 
Het gaat om het (bewust) samenwerken van goede en minder goede leerlingen in tweetallen of kleine  
groepjes. De kinderen ondersteunen en helpen elkaar en zoeken samen naar oplossingen voor 
problemen. Zwakke leerlingen profiteren van de aanmoediging, uitleg en hulp van medeleerlingen.  
Ook goede leerlingen profiteren van het samenwerken in een heterogene groep: door anderen te 
helpen, bereiken ze beheersing van de stof op een hoger niveau. Bovendien neemt de effectieve 
leertijd toe wanneer de leraar gebruik maakt van het vermogen van leerlingen om elkaar te helpen.   
 
Onze leerling-populatie kent grote verschillen in leeftijd en in het niveau van het beheersen van de 
Nederlandse taal. Omdat de beginsituatie van de leerlingen erg verschillend is, zijn er binnen een 
groep verschillende niveaus. Differentiatie is belangrijk in ons lesaanbod om zo goed mogelijk aan te 
sluiten bij de individuele behoeften van de leerling.  
 
2.4 Aannamebeleid  
 
De Knikkers staat in principe het hele jaar open voor nieuwe inschrijvingen van leerlingen. Het is 
mogelijk om vooraf een vrijblijvende proefles te nemen om te zien of de leerling geschikt is om deel te 
nemen en of de lessen aansluiten bij de verwachtingen van de ouders en het kind. Ook zal de 
onderwijscoördinator een intakegesprek houden met de ouders. Hierbij wordt de ouders gevraagd 
naar (indien aanwezig) het leerlingendossier van de vorige door het kind bezochte Nederlandse 
school. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen: het onderwijskundig rapport, recente toetsgegevens van 
het leerlingvolgsysteem, eventueel opgestelde handelingsplannen en een kopie van het laatste 
schoolrapport. Wanneer het kind nog niet eerder Nederlands onderwijs heeft gevolgd, zal de 
onderwijscoördinator in overleg met het bestuur bepalen of het kind in aanmerking komt voor de 
lessen bij de Knikkers.  
 
Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. In het 
NTC-onderwijs worden drie richtingen onderscheiden. Het taalniveau van de leerling bepaalt de 
richting van de leerling en de daarbij behorende streefdoelen. Bij de aanname zal bekeken worden 
onder welke richting de leerling valt.  
 
NTC Richting 1:  
* Richting 1 leerlingen zijn leerlingen die hetzelfde niveau van leeftijdsgenoten hebben  
in Nederland. 
De richting is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland en België. Het onderwijs 
werkt toe naar de kerndoelen Nederlandse taal en de tussendoelen, zoals geformuleerd voor de 
verschillende jaargroepen. Deze leerlingen spreken thuis overwegend Nederlands met daarnaast 
misschien nog andere talen. De woordenschat zal daarom variëren en het schriftelijk taalgebruik zal 
beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal. 
 
NTC Richting 2:  
* Richting 2 leerlingen hebben een achterstand van maximaal twee jaar op leeftijdsgenoten in  
Nederland. 
 De richting is gericht op het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het oog 
op een eventuele terugkeer naar Nederland of België. Kerndoelen en tussendoelen voor 
verschillende jaargroepen worden op een maximale afstand van 2 jaar gevolgd. Er wordt thuis wel 
Nederlands gesproken, maar een andere taal zal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal 
liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge en schriftelijke 
taalvaardigheid. 
 
NTC Richting 3:   
* Richting 3 leerlingen hebben een achterstand van meer dan twee jaar op  
leeftijdsgenoten in Nederland. 



 
 

Deze richting richt zich op het aanleren van het Nederlands als vreemde taal, met het oog op een 
eventuele terugkeer naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling 
voor deze leerlingen, gezien hun startniveau. Het betreft kinderen die nog vrijwel geen Nederlands 
spreken en dit als nieuwe taal moeten aanleren. 
 
Wij verschaffen een onderwijsaanbod voor alle drie de NTC-richtingen. Wel is de voorwaarde bij 
richting 3 leerlingen dat er thuis minimaal door één ouder Nederlands wordt gesproken.  
 
Voor kinderen uit andere EU-landen dan Nederland en België geldt dat zij Nederlandstalig moeten 
zijn op het niveau van Richting 1 of 2. Dit betekent dat in elk geval voor deze kinderen aantoonbaar 
moet zijn dat men het juiste niveau heeft. In principe zal dit door de docent worden bepaald. In geval 
van twijfel zal er een toets door de onderwijscoördinator worden afgenomen. 
 
Peuters 
Sinds maart 2015 verzorgen we ook lessen aan de peuters. Op de locaties Caballito en San Telmo 
zijn reeds gecombineerde peuter/kleutergroepen gestart. Alhoewel we op Olivos nog geen 
peutergroep hebben, staan wij in principe wel open voor de inschrijving van nieuwe leerlingen in deze 
peuterleeftijd. Afhankelijk van het aantal leerlingen, de beschikbaarheid van een leslocatie en 
beschikbaarheid van de leerkrachten zullen de mogelijkheden voor het geven van onderwijs aan 
peuters worden bekeken.   

 

2.5 Absentiebeleid 
 
NTC-onderwijs volgen gebeurt op vrijwillige basis. Het volgen van de lessen en het deelnemen aan 
de culturele dagen is echter niet vrijblijvend. Wij willen goed onderwijs bieden aan uw kinderen en dat 
kan alleen als de kinderen deelnemen aan de lessen en aan de culturele dagen. Uitsluitend op deze 
manier kunnen wij bijdragen aan de ontwikkeling van uw kind op het gebied van de Nederlandse taal.  
De leerkrachten houden een aanwezigheidslijst bij. Bij afwezigheid dient u de leerkracht van de 
betreffende locatie van tevoren te informeren. Aangezien de lesvoorbereiding veel tijd kost, wordt 
dringend verzocht om afwezigheid tijdig te melden bij de onderwijscoördinator én de leerkracht. 
Mocht een leerling blijk geven van te veel absentie, dan zal er een gesprek plaatsvinden tussen 
leerlingen, ouders en leerkracht.  



 
 

3 De organisatie van het onderwijs 
 
Het  minimum aantal lesuren per NTC schooljaar voor PO en VO-leerlingen is gesteld op 120 uur. 
Hiervan moet 100 uur worden besteed aan taal- en leesonderwijs en 20 uur aan cultuuronderwijs. Om 
aan deze uren te komen, organiseert de school, naast de reguliere lessen, voor de PO-leerlingen vijf 
keer per jaar een culturele dag met een verplicht karakter. Tevens vindt er één keer per jaar een 
tweedaags Knikkerkamp plaats. De VO-leerlingen hoeven niet deel te nemen aan de culturele dagen; 
zij werken in plaats daarvan gedurende het schooljaar aan een cultureel portfolio. Huiswerk wordt 
ingezet als extra aanvulling op de lestijd. Omdat het minimaal aantal lesuren voor peuters gesteld is 
op 100, hoeven zij niet deel te nemen aan de culturele dagen en het tweedaags Knikkerkamp.  
 
3.1 Groepsindeling 
 
Op onze NTC school wordt les gegeven aan kinderen op het niveau van basis- en voortgezet 
onderwijs. Ons schooljaar sluit aan bij het Argentijnse schoolsysteem: dit betekent dat het schooljaar 
loopt van maart t/m december. We werken op alle locaties met combinatiegroepen. Vanwege de 
verschillen in leeftijd en prestatieniveau en het wisselende leerlingenaantal, is het niet altijd mogelijk 
om een doorgaande lijn in de groepsindeling te organiseren. De groepsindeling wordt ieder half jaar 
opnieuw geëvalueerd.  
 
 
Locatie San Telmo 
 
Peuters & Onderbouw:     
Hanneke de Jong 
 
Middenbouw: 
Sanne Postma  
 
Locatie Olivos: 
 
Onderbouw      
Janneke Lootens 
 
Middenbouw 
Sanne Postma 
 
Bovenbouw      
Hanneke de Jong  
 
Locatie Martinez: 
 
Klas 1 en 2      
Janneke Lootens  
 
Klas 3 en 4     
Hanneke de Jong 
 
Locatie Caballito: 
 
Middenbouw: 
Sanne Postma   
 
Bovenbouw      
Janneke Lootens 
    



 
 

 
 
3.2 Onderwijsaanbod: doelen en methoden 
 
 
Doelen voor de peuters 
We stimuleren doelgericht de ontwikkeling van de Nederlandse taal samen spelen, ervaren en 
beleven. Plezier staat centraal, waarbij kinderen kennismaken met routines rondom mondelinge taal 
en geletterdheid, die worden uitgebouwd in groep 1/2 en verder. De lessen worden opgezet rondom 
bepaalde thema’s en prentenboeken.  
 
Doelen voor de onderbouw (groep 1 en 2) 
In de onderbouw ligt de nadruk op activiteiten die gericht zijn op de taalontwikkeling. We werken 
vanuit de tussendoelen beginnende geletterdheid. Dit zijn tussendoelen in de taal-, lees- en 
schrijfontwikkeling. Aan de hand van thema’s komen alle aspecten die van belang zijn voor de 
taalontwikkeling van het jonge kind aan de orde.  
Kinderen leren beter tijdens voor hen betekenisvolle situaties in het kader van een thema, alwaar 
intensief gewerkt kan worden aan de uitbreiding van de woordenschat. Er is veel aandacht voor het 
samen spelen en spreken en expressie. In elke les staat een prentenboek en thema centraal.  Voor 
ideeën en methodieken maken we gebruik van de methode ‘De Leessleutel’. 
 
Doelen voor de midden- en bovenbouw (groep 3 t/m 8)  
In de midden- en bovenbouw onderscheiden we de domeinen spreken en luisteren, technisch lezen, 
begrijpend lezen, schrijven (stellen), spelling en taalbeschouwing. Omdat een goede woordenschat 
essentieel is voor de ontwikkeling van de verschillende domeinen, ligt daar een focus op.   
Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de 
deelvaardigheden van de Nederlandse taal. 
 
Het verschil in het onderwijsaanbod voor de verschillende NTC-richtingen ligt vooral op het gebied 
van de leerstofinhoud en de ordening van de leerstof. Bij Richting 1-leerlingen krijgt het spelling- en 
stelonderwijs een belangrijker accent. Bij Richting 2- en 3-leerlingen wordt er meer aandacht besteed 
aan de woordenschat, de mondelinge taalvaardigheid en het begrijpend luisteren.  
In groep 3 werken we met de methode van ‘De Leessleutel’. In groep 4 t/m 8 gebruiken we de 
methode ‘Taalactief’. Vanaf groep 5 werken we daarnaast met ‘Nieuwsbegrip’. 
Incidenteel maken we gebruik van materiaal uit andere methodes die we tot onze beschikking hebben 
(o.a. Woordbouw, Ajodakt woordenschat, Horen zien en schrijven).    
 
Doelen voor het voortgezet onderwijs  
De doelen voor het Voortgezet onderwijs zijn geformuleerd aan de hand van de NTC-richting waarin 
de leerling geplaatst is. Op dit moment verzorgen we het onderwijs van het VO op A2 tot C1 niveau 
(ERK-niveaus). We hebben leerlingen in klas 1, 2, 3 en 4 van het middelbaar onderwijs. Leerlingen 
worden opgeleid om terug te kunnen gaan naar Nederland en daar bij het bestaande onderwijs aan te 
sluiten, of om alhier hun Certificaat Nederlands als Vreemde Taal te behalen. Er is op de school een 
bevoegd examinator aanwezig voor het afnemen van die officiële certificaat. Om deze te doelen te 
bereiken werken we met methodes die op Nederlandse middelbare scholen voor het schoolvak 
Nederlands worden gebruikt, te weten Nieuw Nederlands en Plot26 (literatuuronderwijs). De nadruk 
ligt op het correct, leesbaar en aantrekkelijk schrijven en spreken van teksten en oraties. 
Grammaticale opdrachten en woordenschat zijn daarbij essentieel, maar sluiten altijd aan bij de 
schrijf- en spreekopdrachten, om hun belang te bewijzen.  
  
3.3 Huiswerk 
 
Het onderwijsaanbod wordt voornamelijk gerealiseerd tijdens de Nederlandse lessen. Daarnaast zal 
er huiswerk worden meegegeven zodat de aangeboden stof ook later in de week nog wordt 
geoefend. Deze herhaling is nodig om de nieuw geleerde stof te laten beklijven.  
 



 
 

In de lessen wordt er weinig tijd besteed aan technisch lezen. Het is belangrijk dat leerlingen thuis 
regelmatig Nederlandse boeken lezen. Ook kunnen ouders en kinderen boeken uit onze 
schoolbibliotheek lenen. Omdat de bibliotheek klein is en wij weinig boeken tot onze beschikking 
hebben, verwijzen wij ouders ook naar online lezen met een abonnement op de OBA. Er is een 
digitaal-lezen abonnement gratis voor kinderen tot 18 jaar.  
 
De inzet van ouders is essentieel om de Nederlandse taal te leren.  
Wij zijn ons bewust van het feit dat wanneer het oefenen van de Nederlandse taal beperkt blijft tot 
gemiddeld 2 uur per week tijdens de NTC- lessen, dit andere resultaten zal geven dan wanneer de 
kinderen de hele week op een Nederlandse school lessen zouden volgen. We kunnen niet 
verwachten dat slechts 2 uur Nederlandse les per week voldoende is om grote vooruitgang te 
boeken. Taal heeft tijd en herhaling nodig om in te slijten. Het is daarom essentieel dat het kind, bij 
voorkeur dagelijks, met de Nederlandse taal in aanraking komt.  
 
3.4 Culturele activiteiten en het Knikkerkamp 
 
Naast de Nederlandse taal, maken ook de Nederlandse en Vlaamse cultuur deel uit van ons 
onderwijsaanbod. Per jaar worden er vijf culturele dagen ingepland, afwisselend op zaterdag of 
zondag, verspreid over het schooljaar. Een culturele dag staat altijd in het teken van een cultureel 
thema. Datzelfde thema wordt aangestipt in de lessen, zodat de leerlingen op de themadagen 
woorden herkennen en kunnen toepassen. Hierin staat de woordenschat centraal. De themadagen 
worden als succesvol en leuk ervaren. Kinderen zijn op een vrije manier met taal bezig en komen veel 
met elkaar in contact, op een speelse en leerzame manier. Naast de themadagen vieren wij natuurlijk 
ook feesten; Koninginnedag en Sinterklaas. Tevens wordt er elk jaar een tweedaags Knikkerkamp 
georganiseerd. Voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs worden er culturele avonden 
gehouden, die in het teken staan van films, series, muziek en cabaret en daarmee allerhande 
culturele thema’s aansnijden.  
 



 
 

4  De zorg voor kinderen  
 

4.1 Leerlingvolgsysteem 
 
Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij in het primair onderwijs 
gebruik van een ‘Leerlingvolgsysteem’, bestaande uit observaties door de leerkracht, methode 
gebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen (CITO). De CITO-toetsen worden digitaal 
geregistreerd in het CITO Leerlingvolgsysteem (CITO-LOVS). 
Onderdeel van het CITO-leerlingvolgsysteem is het digitale leerling-dossier, de map die van iedere 
leerling bijgehouden wordt. Daarin worden, naast de resultaten van toetsen en observaties, gegevens 
opgenomen van de leerling-besprekingen, oudergesprekken, rapporten en eventuele speciale 
onderzoeken en handelingsplannen. Het leerling-dossier is alleen toegankelijk voor de 
groepsleerkracht en de onderwijscoördinator. Ook ouders kunnen altijd het leerling-dossier van hun 
kind inzien.  
In het voortgezet onderwijs wordt ook een digitaal-leerling dossier aangemaakt; deze is echter niet 
gekoppeld aan het CITO-leerlingvolgsysteem.  
De map wordt niet alleen gebruikt om de ontwikkeling van het kind te volgen, maar bij een eventuele 
overgang naar een andere school zal deze map de nieuwe school een goed beeld van het kind 
geven. Leerling-dossiers zijn eigendom van het bevoegde gezag van de school. Bij een overgang van 
een kind naar een andere school blijft het originele dossier op school, zodat daar bij navraag op een 
later tijdstip door de school op kan worden teruggevallen. De nieuwe school ontvangt naast het 
onderwijskundige rapport een kopie van de belangrijkste stukken uit het dossier. 
Twee maal per jaar worden de resultaten weergegeven in een rapport. Wij nodigen dan de ouders uit 
om de vorderingen te bespreken tijdens een 10-minuten gesprek. 
 
4.2 Toetsing 
 
Primair onderwijs 
De school maakt gebruik van methodegebonden toetsen en landelijk genormeerde toetsen (CITO). 
De methodegebonden toetsen worden afgenomen tijdens de lessen op verschillende momenten 
gedurende het schooljaar. Voor toetsen van CITO volgt de school de richtlijnen zoals opgesteld door 
het NOB. Bij de kinderen van groep 1 en 2 wordt de toets ‘Taal voor Kleuters’ afgenomen. De 
kinderen van groep 3 t/m 8 worden getoetst op de vakgebieden spelling, woordenschat, technisch 
lezen (DMT/AVI) en begrijpend lezen. De toetsen worden 1 x per jaar afgenomen (in augustus). De 
toetsen voor technisch lezen (AVI en DMT) worden ook in maart afgenomen. De leerling wordt 
getoetst op het niveau waarop hij of zij les krijgt. Richting 1-kinderen worden meestal getoetst op 
hetzelfde niveau als leeftijdgenoten op Nederlandse scholen. Voor Richting 2-kinderen zal meestal 
gelden dat een toets van één of twee jaar lager wordt afgenomen. Voor richting 3-kinderen is 
deelname aan de toetsen niet verplicht. Indien ouders dit wel wenselijk achten zal er in overleg met 
de leerkracht worden bekeken welke toetsen worden afgenomen. 
 
Voortgezet onderwijs 
Leerlingen worden jaarlijks getoetst door middel van de Diataaltoetsen. Die uitslagen zijn leidend bij 
het vervolgtraject van de leerling. Tijdens de lessen wordt doorlopend door de docenten getoetst op 
afzonderlijke vaardigheden. Een keer per twee maanden vindt er onder de docenten een 
leerlingbespreking plaats, waarbij de behaalde resultaten worden besproken. De toetsen die de 
leerling krijgt worden niet beoordeeld met cijfers, maar hiaten in de kennis worden met de leerling 
besproken en door oefening en bespreking zo mogelijk opgelost. Uitslagen van de diatoetsen en de 
behaalde resultaten van de tussentijdse toetsen worden in rapporten twee maal per jaar met de 
ouders gedeeld.   



 
 

 
 

4.3 Zorg voor kinderen met specifieke behoeften 
 
Onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op maat. Zowel zwakke resultaten als heel goede 
resultaten kunnen aanleiding zijn voor een extra zorgaanbod. In overleg met ouders en leerkracht kan 
een handelingsplan worden opgesteld. Bij meer dan drie behaalde onvoldoendes achter elkaar op 
een bepaald vakgebied wordt er contact met de ouders opgenomen om te kijken welke interventies 
nodig zijn. In overleg met ouders kan er een handelingsplan worden opgesteld. Deze wordt na een 
periode van 3 maanden geëvalueerd door de leerkracht en besproken met de ouders. Naar 
aanleiding hiervan wordt het plan bijgesteld of afgesloten. Een handelingsplan kan ook worden 
opgesteld om een leerling bijvoorbeeld versneld de stof te laten doorlopen. Het kan zijn dat het kind 
ook extra huiswerk mee krijgt om het betreffende vakgebied extra te oefenen. Indien mogelijk vindt  
de zorg zo veel mogelijk plaats in de klas, onder begeleiding van de eigen, vertrouwde leerkracht. 
Een andere optie is het volgen van bijlessen waarin aandacht wordt besteed aan een specifiek 
vakgebied.  
 
4.4 Procedure vertrek leerling naar een andere school 
 
In de laatste week voor het vertrek is er een eindgesprek tussen de ouders, de groepsleraar en de 
onderwijscoördinator. De ouders ontvangen dan een kopie van de belangrijkste gegevens uit het 
leerling-dossier, dat naar de nieuwe school wordt meegenomen. Het dossier zal uiteindelijk een kopie 
moeten omvatten van: 
 
 - Het onderwijskundig rapport 
 - De gegevens uit het leerlingvolgsysteem 
 
Daarnaast krijgen de ouders het werk van het kind mee. 
Zowel voor als na de overstap heeft onze school eventueel eenmaal contact met de nieuwe school, 
om zo de overgang soepel te laten verlopen. 
 



 
 

5  Het onderwijsteam 
 
5.1 De leerkrachten en onderwijsassistenten 
 
Op de Knikkers werken zowel de onderwijscoördinator als de leerkrachten en onderwijsassistenten 
vaak op tijdelijke basis. Dit vereist flexibiliteit en creativiteit. Op dit moment bestaat het onderwijsteam 
uit één onderwijscoördinator/leerkracht, één leerkracht en twee onderwijsassistenten. Op de website 
van de school stellen zij zich voor.  
  
5.2 Wijze van vervanging bij ziekte, (studie)verlof of scholing 
 
Indien een leerkracht niet aanwezig is, dan zal er geprobeerd worden om de vervanging intern op te 
lossen, om zoveel mogelijk de continuïteit op school te waarborgen. Mocht het echt noodzakelijk zijn, 
dan zijn er enkele ouders op wie de school kan bouwen om eenmalig een les –voorbereid door de 
leerkracht - over te nemen.  
 
5.3 Scholing van onderwijspersoneel 
 
Onze leerkrachten hebben via het Ministerie van Onderwijs in Nederland officiële goedkeuring en/of 
ontheffing om les te geven. Zij zijn van Nederlandse of Belgische nationaliteit. Er is een directiestatuut 
voor de coördinator onderwijs. Voor de leerkrachten zijn functiebeschrijvingen opgesteld, zodat er 
meer duidelijkheid is over de verantwoordelijkheden en de taakverdeling binnen de Knikkers.   
Van de onderwijscoördinator en leerkrachten wordt verwacht dat zij de ontwikkelingen binnen het 
onderwijs volgen, vakliteratuur bijhouden en bereid zijn om bijscholingscursussen te volgen, 
bijvoorbeeld bij de Stichting NOB. De onderwijsassistenten worden begeleid door de leerkracht(en).   
  



 
 

6  De ouders 
 
 
6.1 Belang van ouderbetrokkenheid  
 
Ouders en leerkrachten handelen beide in het belang van het kind. Wij proberen daarom een goede 
samenwerking te creëren. Ook willen we open zijn naar ouders. Met uitzondering van 
werkdocumenten en specifieke vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, waaronder o.a. 
het schoolplan en het leerling-dossier. Op school zijn de leerkrachten de eerstverantwoordelijken voor 
de kinderen; de onderwijscoördinator heeft de eindverantwoordelijkheid over de algehele gang van 
zaken met betrekking tot de NTC-school.  
Juist in het kader van het NTC- onderwijs is het noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen 
stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van taalbeheersing van het Nederlands. Dit heeft 
alleen kans van slagen, als de ouders zich betrokken en geïnteresseerd tonen en er blijk van geven 
zich te realiseren dat de thuissituatie in hoge mate bepalend is voor succes in de schoolsituatie. Wij 
willen hier graag het belang benadrukken van een constante stimulering in het gebruik van het 
Nederlands – niet alleen op school, maar ook thuis - voor alle leerlingen en in het bijzonder bij 
kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is.  
 
6.2 Ouderparticipatie 
 
Onze school organiseert elk jaar een aantal buitenschoolse activiteiten, waarbij in het kader van de 
ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd. 
 
Tot de vaste activiteiten behoren in elk geval: 
 - Culturele zaterdagen / zondagen  
 - CITO-ochtend 
 - Sinterklaasfeest 
 - Koninginnedag 
 - Knikkerkamp 
 - Hulp in de klas / invalouder  
 
Aan het begin van het schooljaar wordt gevraagd om aan te geven óf en wanneer u kunt helpen.  
Natuurlijk kunt u dit ook gedurende het schooljaar kenbaar maken.   
 
6.3 Klachtenregeling 
 
Onze school heeft een klachtenregeling. De regeling staat hieronder omschreven. Wanneer ouders 
een klacht hebben over de school of over een medewerker van de school dan kunnen zij hiervan 
gebruikmaken. Uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke 
in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder 
met bijvoorbeeld een klacht over (het lesgeven van) een leraar, neemt hierover eerst contact op met 
de desbetreffende leerkracht. Wanneer dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan contact op 
worden genomen met het schoolbestuur. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leraar 
(oftewel diens gezag in de klas) wordt ondermijnd. Daarnaast schept dit duidelijkheid over de rol en 
de positie van het schoolbestuur.  
Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd.  



 
 

Stap 1  
De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht. 
 
Stap 2  
Vinden de ouders en/of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de 
onderwijscoördinator van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al in de eerste stap bij de 
kwestie worden betrokken, maar alleen met instemming van één van beide partijen. Ook hier bestaat 
het gevaar dat het gezag van de leerkracht ondermijnd wordt. 
 
Stap 3  
Indien ook na het overleg met de onderwijscoördinator de kwestie niet bevredigend kan worden 
opgelost, dan wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Het bestuur zal in voortdurend 
overleg met de onderwijscoördinator de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. 
 
Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kan men terecht bij de speciaal hiervoor 
aangestelde vertrouwensinspecteur. Voor Nederlandse scholen in het buitenland is dit het Centraal 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: +31 76 52 444 77. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar 
het meldpunt. Gegevens hier over vindt u in de bijlage. 
 
6.4 Inspraak 
 
De school heeft in rechtspositionele zin de vorm van een stichting die wordt bestuurd door het 
schoolbestuur. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid: niet alleen over de financiële, 
administratieve en organisatorische zaken maar ook over de onderwijsinhoudelijke kwesties. Een 
aantal zaken zijn van openbaar karakter, waaronder de financiële balans, inspectierapporten en de 
jaarplannen. Ook kunnen de ouders op ieder moment nieuwe voorstellen of ideeën presenteren aan 
het bestuur. Deze zullen op zijn vroegst in de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken. 
In alle gevallen zullen de betrokken ouders zo snel mogelijk op de hoogte worden gebracht.  
 



 
 

 
7 De kwaliteit van het onderwijs 
 
Onze school voert een actief kwaliteitsbeleid. Dit kwaliteitsbeleid wordt telkens voor een periode van 
vier jaar vastgelegd in ons schoolplan. Ons huidige schoolplan geldt voor de periode 2015-2019.   
Naast het schoolplan wordt er ook een jaarplan opgesteld. Hierin staan doelen die schoolbreed zijn 
opgesteld door de onderwijscoördinator in overleg met de leerkracht en het bestuur. Halverwege het 
schooljaar vindt er een tussenevaluatie plaats waarin de onderwijscoördinator het bestuur op de 
hoogte stelt van de vorderingen met betrekking tot het jaarplan. Aan het einde van het schooljaar 
evalueert de onderwijscoördinator de doelen samen met het bestuur. 
Zowel het schoolplan als het jaarplan kunt u opvragen bij de onderwijscoördinator.   
 
Activiteiten voor constante verbetering van onderwijs: 
 
- het op vaste momenten evalueren van het jaarplan en het schoolplan en hieraan acties koppelen.   
- functioneringsgesprekken van bestuur met onderwijscoördinator 
- functioneringsgesprekken van onderwijscoördinator met leerkrachten en onderwijsassistenten 
- tevredenheidonderzoek onder de ouders en leerlingen  
- evaluatie van culturele activiteiten en Knikkerkamp  
- bijscholing van leerkrachten 
- uitwisseling van informatie met andere NTC scholen in de regio 
 
De Onderwijsinspectie gaat na of de school goed onderwijs geeft en of de resultaten van de 
leerlingen wel voldoende zijn. De inspectie doet dit door te beoordelen of onze school voldoet aan 
een aantal kwaliteitseisen. De inspectie bezoekt gemiddeld eens in de vier jaar de Nederlandse 
dagscholen en de NTC-locaties in het buitenland.  
 
In november 2015 is de Knikkers bezocht door de onderwijsinspectie. Hieronder de conclusie van het 
inspectierapport: “Na een positief rapport van de onderwijsinspectie in 2011 heeft NTC de Knikkers 
de kwaliteit van het onderwijs weten vast te houden. Sommige indicatoren, vooral in het didactisch 
handelen, zijn zelfs verbeterd. Dat is een compliment voor het team dat dit jaar begonnen is en 
constructief voortbouwt op aanwezige kwaliteit. Dat komt mede door goede onderlinge samenwerking 
en de adequate aansturing van de coördinator. Ook de kwaliteitszorg is nu beoordeeld en in z'n 
geheel als voldoende gewaardeerd. Dat is een compliment voor het (nieuwe) bestuur, dat werk maakt 
van het cyclische proces van analyseren, handelen en evalueren. De ouders waarmee gesproken is, 
hebben een positief beeld van de school. Ze zijn zeer tevreden over de wijze waarop hun kinderen 
worden onderwezen, de contacten en de culturele activiteiten. 
 
Samenvattend geldt het volgende algemeen beeld: 
• NTC de Knikkers heeft de behaalde kwaliteit sinds het laatste bezoek weten vast te houden en op 
sommige punten verder verbeterd. 
• De school haalt voldoende resultaten voor het vakgebied Nederlandse taal. 
• De school kan zich voldoende verantwoorden over het leren van de leerlingen en heeft een 
duidelijke visie op het onderwijsprogramma, zodat aansluiting met het onderwijs in Nederland op peil 
blijft. 
• Het aanbod is eigentijds en de leerlijnen zijn duidelijk. 
• De leraren geven op een adequate wijze les. De lessen spreken de leerlingen aan en de leraar weet 
de leerlingen te stimuleren om te leren. De leraar sluit daarbij voldoende aan op wat de leerlingen 
nodig hebben. 
• Op NTC de Knikkers is sprake van een veilig en prettig schoolklimaat. Afspraken en regels over de 
omgang met elkaar zijn bekend bij alle betrokkenen en worden ook nageleefd. Leerlingen en leraren 
hebben het naar hun zin op de school en de ouders zijn tevreden. 
• De school gebruikt de informatie van de toetsen en hun observaties om hun onderwijs af te 
stemmen op het niveau en de ontwikkeling van de leerlingen. 
• De school kent een professionele kwaliteitscultuur. Bestuur en team handelen vanuit een 
gezamenlijke visie, die bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering. 



 
 

8  Praktische zaken 
 
8.1 Schooltijden 
 
 
Leslocatie Martinez: 
Iedere woensdagmiddag van 17.30 tot 19.45 uur. 
 
Leslocatie Olivos: 
Iedere donderdagmiddag 17:15 tot 19:30 uur. 
 
Leslocatie Caballito: 
Iedere vrijdagmiddag van 17.45 uur tot 20.00 uur. 
 
Leslocatie San Telmo: 
Iedere zaterdagochtend van 10.00 tot 12.15 uur. 
 
We verzoeken alle ouders dringend om hun kinderen op tijd naar de lessen te brengen en op te 
halen. Het te laat komen stoort het lesritme en is zowel voor de leerkrachten als voor de kinderen 
vervelend. Mocht een leerling toch te laat komen, dan verzoeken wij om dit van te voren aan de 
onderwijscoördinator of leerkracht te melden. 
 
8.2 Vakantierooster 
 
De schoolvakanties lopen parallel met de lokale Argentijnse schoolkalender. De lessen starten in de 
week van 1 maart en de laatste lesdag is op vrijdag 15 december 2017. In de maand juli is de school 
gesloten i.v.m. de wintervakantie. Als een lesdag op een nationale feestdag valt, dan zal er – in 
overleg met ouders - gekeken worden of de les op een andere dag kan plaatsvinden. In principe gaan 
lesdagen altijd door ook al is het een zogenoemde ‘feriado’. 
Omdat de leerlingen op verschillende dagscholen zitten met elk hun eigen vakantierooster, verzoeken 
wij bij vakanties zoveel mogelijk rekening te houden met ons lesrooster. Indien dit niet lukt, dan krijgt 
de leerling extra schoolwerk mee voor de betreffende periode. Het wordt op prijs gesteld om dat 
minimaal een week van te voren te melden zodat de leerkracht een pakketje huiswerk kan 
klaarmaken. Dit zorgt ervoor dat uw kind zo min mogelijk een achterstand oploopt. 
 
8.3 Schoolgeld 
  
Vanaf 2017 ontvangt de Knikkers geen subsidie meer vanuit het NOB. We zijn hard opzoek naar 
sponsors. In de bijlage vindt u deze financiële verantwoording over het afgelopen schooljaar en een 
beraming over de geschatte inkomsten en uitgaven voor het schooljaar 2017. 
  
De ouderbijdragen zijn in euro´s vastgesteld. De betaalwijze is een halfjaarlijkse vooruitbetaling door 
middel van storting op onze stichtingsrekening in Nederland. De hoogte van de ouderbijdrage voor 
2017 kunt u zien in de onderstaande tabel en is berekend op een grove beraming van alle uitgaven 
en inkomsten. Hierbij is rekening gehouden met een beperkte draagkracht van een aantal families, 
die om deze reden in aanmerking komen voor een gesubsidieerd bedrag. 
  
In sommige gevallen kan een speciale betalingsregeling (bijvoorbeeld in termijnen) overeengekomen 
worden met het bestuur. Als het betalen van het inschrijfgeld financieel gezien een probleem is, 
vragen we contact op te nemen met het bestuur van de school. Er wordt dan gezocht naar een 
passende oplossing. De school wenst geen enkele leerling te hoeven uitsluiten. 
 
  



 
 

 

Ouderbijdrage 1ste kind 1.110,00 € 

Ouderbijdrage 2de kind 999,00 € 

Ouderbijdrage 3de kind 943,50 € 

Ouderbijdrage 4de kind 832,50 € 

 
 

     Ouderbijdrage 2016 in euro’s 

  Eerste half jaar  Tweede half jaar 

 1 kind  555   555 

 2 kinderen  1054,50  1054,50 

 3 kinderen  1526,25  1526,25 

 4 kinderen  1942,50  1942,50 

 
Indien een leerling in de loop van het schooljaar start, zal een ouderbijdrage naar evenredigheid 
worden berekend. Indien een leerling zich terugtrekt voor het einde van het halve jaar, zal geen 
restitutie van de betaalde ouderbijdrage plaats vinden. Bij korte en lange absenties van leerlingen 
vanwege vakanties of andere persoonlijke omstandigheden, wordt geen korting of restitutie toegepast 
op de ouderbijdragen.  
 
Alle nieuw geïnteresseerde families kunnen alvorens zich in te schrijven vrijblijvend gebruik maken 
van een proefles. Neem hiervoor gaarne contact op met het bestuur of de onderwijscoördinator. 
 
Voor de deelname aan de culturele dagen zal een aparte bijdrage worden gevraagd. Het bedrag zal 
van te voren door de onderwijscoördinator via e-mail worden aangekondigd. Ook de kosten van het 
Knikkerkamp zijn niet meegerekend in het jaarbudget van de school. Hiervoor zal te zijner tijd een 
aparte bijdrage worden gevraagd aan de ouders. 
 
Bankgegevens: 
Rekeningnummer: 45 75 81 212 
Rekeninghouder: Stichting de Knikkers 
Naam bank: ABN-AMRO 
IBAN-nummer: NL63ABNA0457581212 
BIC nummer: ABNANL2A 
 
8.4 Schoolverzekering voor leerlingen 
 
Onze school is in Nederland via de Stichting NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid 
(WA) tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en 
leraren. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze gedekt wordt, 
bijvoorbeeld door een eigen WA-verzekering. Iedere familie dient zorg te dragen voor een individuele 
ziektekostenverzekering. 
 
8.5 Sponsoring  
 
Omdat de subsidie vanuit het ministerie van OCW is stopgezet, is sponsoring een mogelijke manier 
om aan meer financiële middelen te komen. Dit om het voortbestaan van onze school te garanderen 
en de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. We nodigen dan ook alle ouders van harte uit om te 
bemiddelen voor mogelijkheden van externe financiering en/of sponsoring. 



 
 

 
Bijlage 1 Namen en adressen 
 
Intern 
 
Onderwijsteam: 
 
Onderwijscoördinator/leerkracht: 
Janneke Lootens   deknikkers@gmail.com   Mobiel 11 2244 2042 
            
Leerkracht: 
Hanneke de Jong   leerkrachtdeknikkers@gmail.com  Mobiel: 15 4144 5822 
 
Onderwijsassistenten: 
Sanne Postma   postmasanne@gmail.com  
 
Merel Hatenboer   merel_h@hotmail.com  
 
Schoolbestuur: 
 
Voorzitter: 
Griet van Braembussche  grietvandenbraembussche@gmail.com  Huis: 47921600 
           Mobiel: 1168212571 
 
Secretaris: 
Hanneke Vaanhold   hannekevaanhold@gmail.com  Mobiel: 15 4948 6788 
        
Penningmeester: 
Maaike Beukenkamp   maaikebeukenkamp@gmail.com   Huis:- 
           Mobiel: 1558106122 
Adviseur: 
Claudia Teseira   clestege@yahoo.com.ar    Huis: 43626640 
           Mobiel:15 63634274 
 
 
Extern 
 
Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland 
Rijksinspectiekantoor Breda 
Postbus 7447 
4800 GK Breda 
T: + 31 76 524 4477 
W: www.onderwijsinspectie.nl 
 
Vertrouwensinspecteur    Stichting NOB 
Rijksinspectiekantoor Utrecht   Parkweg 20a 
Postbus 2730      2271 AJ Voorburg 
3500 GS Utrecht     Nederland 
T: + 31  30 670 60 01      T: + 31 70 386 66 46 
W: www.onderwijsinspectie.nl        W: www.stichtingnob.nl 
       E:  info@stichtingnob.nl 
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Bijlage 2  De Wet op het Primair Onderwijs 
 
 
Hieronder volgt de tekst van artikel 13 van de Wet op het Primair Onderwijs, zoals geldig vanaf 
20 maart 2002: 
 
Artikel 13. Schoolgids 
 
1 
De schoolgids bevat voor ouders, verzorgers en leerlingen informatie over de werkwijze van de 
school en bevat in elk geval informatie over:  
de doelen van het onderwijs en de resultaten die met het onderwijsleerproces worden bereikt, met 
dien verstande dat bij algemene maatregel van bestuur voorschriften kunnen worden gegeven met 
betrekking tot de wijze waarop  
- de resultaten worden beschreven die met het onderwijsleerproces worden bereikt, 
- en de context wordt vermeld waarin de onder punt 1 bedoelde resultaten dienen te 
  worden geplaatst,  
- de wijze waarop aan de zorg voor het jonge kind wordt vormgegeven,  
- de wijze waarop aan de zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt 
   vormgegeven,  
- de wijze waarop de verplichte onderwijstijd wordt benut,  
- de geldelijke bijdrage, bedoeld in artikel 40, eerste lid, waarbij een ontwerp van een 
  overeenkomst voor een dergelijke bijdrage, die voldoet aan de eisen die in artikel 40, 
  eerste lid, zijn geformuleerd, in de schoolgids wordt opgenomen,  
- de rechten en plichten van de ouders, de verzorgers, de leerlingen en het bevoegd gezag, 
  waaronder de informatie over de klachtenregeling, bedoeld in artikel 14, en de gronden voor 
  vrijstelling van het onderwijs, bedoeld in artikel 41, tweede lid, en  
- de wijze waarop het bevoegd gezag omgaat met de in artikel 12, 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. 
 
3 
De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, onder a, wordt aan de beide kamers 
der Staten-Generaal overgelegd. De maatregel treedt niet in werking dan nadat 4 weken na de 
overlegging zijn verstreken en gedurende die termijn niet door of namens een der kamers de wens te 
kennen wordt gegeven dat het in die maatregel geregelde onderwerp bij de wet wordt geregeld. Als 
dan wordt een daartoe strekkend wetsvoorstel zo spoedig mogelijk ingediend.  
 
Toelichting door Stichting NOB 
 
De genoemde onderwerpen zijn alle in de Raamschoolgids opgenomen.  
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 40, eerste lid) en onder andere door sponsoring 
(artikel 12, eerste lid) worden verkregen en die ten goede komen aan het onderwijs. In de 
buitenlandsituatie vormen de geldelijke bijdrage van ouders en/of één of meer bedrijven juist de 
belangrijkste inkomstenbron voor een school. Naar analogie van de situatie in Nederland dient onze 
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. 



 
 

 
 
Bijlage 3  Kalender schooljaar 2018 
 
 
  

Januari  
 

 
Februari  

 
Maart   

01 Vakantie Vakantie Do  Olivos 17.15 u 

02   Vr  Caballito 17.45 u 

03   Za San Telmo 10.00 u 

04    

05     

06     

07    Wo Martinez 17.30 u 

08   Do  Olivos 17.15 u 

09   Vr  Caballito 17.45 u 

10    Za San Telmo 10.00 u 

11    

12     

13     

14   Wo Martinez 17.30 u 

15   Do  Olivos 17.15 u 

16    Vr  Caballito 17.45 u 

17    Za San Telmo 10.00 u 

18    

19    

20     

21    Wo Martinez 17.30 u 

22   Do  Olivos 17.15 u 

23   Vr  Caballito 17.45 u 

24    Za: Culturele dag  

25    

26      

27     

28   Wo Martinez 17.30 u Wo Martinez 17.30 u 

29   Do  Olivos 17.15 u 

30   Vr  Caballito 17.45 u 

31    Za San Telmo 10.00 u 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

 
 
 

  
April 
  

 
Mei  

 
Juni  

01   Do Olivos 17.15 u 

02  Wo Martinez 17.30 u Vr Caballito 17.45 u 

03  Do  Olivos 17.15 u  

04 Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u  

05  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u  

06  Vr  Caballito 17.45 u  Wo Martinez 17.30 u 

07  Za San Telmo 10.00 u  Do  Olivos 17.15 u 

08   Vr  Caballito 17.45 u 

09  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

10   Do  Olivos 17.15 u  

11 Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u  

12  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u  

13  Vr  Caballito 17.45 u  Wo Martinez 17.30 u 

14 Za San Telmo 10.00 u  Do  Olivos 17.15 u 

15   Vr  Caballito 17.45 u 

16   Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

17   Do  Olivos 17.15 u  

18 Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u  

19  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u  

20  Vr  Caballito 17.45 u Zo: Cultureel uitje/dag Wo Martinez 17.30 u 

21  Za San Telmo 10.00 u  Do  Olivos 17.15 u 

22   Vr  Caballito 17.45 u 

23  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

24   Do  Olivos 17.15 u  

25 Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u  

26  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u  

27  Vr  Caballito 17.45 u Zo: Culturele uitje/dag Wo Martinez 17.30 u 

28  Za: Culturele dag: 
Koningsdag  

 Do  Olivos 17.15 u 

29   Vr  Caballito 17.45 u 

30  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

31   Do  Olivos 17.15 u  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Juli 
   

 
Augustus   

 
September   

01 Start Wintervakantie Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

02  Do  Olivos 17.15 u  

03  Vr  Caballito 17.45 u  

04  Za San Telmo 10.00 u  

05    Wo Martinez 17.30 u 

06    Do  Olivos 17.15 u 

07    Vr  Caballito 17.45 u 

08  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

09  Do  Olivos 17.15 u  

10   Vr  Caballito 17.45 u  

11  Za San Telmo 10.00 u  

12   Zo: Cito-ochtend Wo Martinez 17.30 u 

13    Do  Olivos 17.15 u 

14   Vr  Caballito 17.45 u 

15  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

16   Do  Olivos 17.15 u  

17   Vr  Caballito 17.45 u  

18  Za San Telmo 10.00 u  

19    Wo Martinez 17.30 u 

20    Do  Olivos 17.15 u 

21    Vr  Caballito 17.45 u 

22  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

23  Do  Olivos 17.15 u Zo: Culturele dag 

24   Vr  Caballito 17.45 u  

25  Za San Telmo 10.00 u  

26    Wo Martinez 17.30 u 

27    Do  Olivos 17.15 u 

28    Vr  Caballito 17.45 u 

29  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u 

30  Do  Olivos 17.15 u  

31   Vr  Caballito 17.45 u  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Oktober  
 

 
November   

 
December   

01  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u 

02  Vr  Caballito 17.45 u Zo: Sinterklaas 

03 Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u  

04 Do  Olivos 17.15 u   

05  Vr  Caballito 17.45 u  Wo Martinez 17.30 u 

06  Za San Telmo 10.00 u  Do  Olivos 17.15 u 

07   Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u 

08  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u 

09  Vr  Caballito 17.45 u  

10  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u  

11 Do  Olivos 17.15 u   

12  Vr  Caballito 17.45 u  Wo Martinez 17.30 u 

13  Za San Telmo 10.00 u  Do  Olivos 17.15 u 

14  Wo Martinez 17.30 u Vr  Caballito 17.45 u 

15  Do  Olivos 17.15 u Za San Telmo 10.00 u 

16   Vr  Caballito 17.45 u Start Zomervakantie 

17  Wo Martinez 17.30 u Za Knikkerkamp  

18 Do  Olivos 17.15 u Zo Knikkerkamp  

19  Vr  Caballito 17.45 u   

20  Za San Telmo 10.00 u   

21   Wo Martinez 17.30 u  

22  Do  Olivos 17.15 u  

23  Vr  Caballito 17.45 u  

24  Wo Martinez 17.30 u Za San Telmo 10.00 u  

25 Do  Olivos 17.15 u   

26  Vr  Caballito 17.45 u   

27  Za San Telmo 10.00 u   

28   Wo Martinez 17.30 u  

29  Do  Olivos 17.15 u  

30  Vr  Caballito 17.45 u  

31  Wo Martinez 17.30 u   
 

  De informatie betreft de locatie en precieze tijden van de culturele dagen ontvangt u 
minimaal een week voor aanvang van een geplande dag.  

 De data van het Knikkerkamp zijn nog onder voorbehoud. 
 



 
 

 
Bijlage 4 Financiële verantwoording over het schooljaar 2017  
 
De tabel hieronder laat de voorlopige jaarrekening zien met de informatie die op dit moment 
beschikbaar is. De definitieve jaarrekening zal in april 2018 bekend gemaakt worden. 
 
 
 
 

Total

Nombre Item

Euros

Ouderbijdrage en euros 27.965,10 €

Ouderbijdrage en pesos 1.523,81 €

29.488,91 €

boeken bestellen vanuit NL 325,17 €

Sueldo en euros 12.708,00 €

Alquiler 3.142,86 €

Gastos depto. (expensas) 740,00 €

Gastos depto. (ABL) 108,19 €

Comisión inmobiliaria depto. 142,86 €

Gastos inmobiliaria 85,71 €

Jaarticket+omboekingskosten 1.245,00 €

Cursus NOB/hotel 299,00 €

Antecedentes penales 0,00 €

declaraties,trip Uruguay 226,56 €

Sueldo en euros 7.020,00 €

VOG 41,35 €

declaraties,trip Uruguay, etc. 63,57 €

Sueldo 2.055,00 €

0,00 €

Sanne Sueldo 1.476,86 €

Coby/Merel Sueldo 2.439,05 €

13,24 €

declaraties, trip Uruguay, etc. 78,62 €

Sitio Web 585,00 €

Limpieza Learning 452,38 €

0,00 €

WWJuf+maandelijkse kosten ABN 343,20 €

Total Ingresos 33.591,61	€

Total egresos 33.591,61 €

Contingencia 10% 3.359,16 €

Total Total gastos 36.950,77	€

Ingresos

Egresos
Laura

Hanneke

Janneke

Learning school



 
 

 
Bijlage 5 Financiële beraming over het schooljaar 2018 
 
De tabel hieronder laat de voorlopige beraming zien met de informatie die op dit moment beschikbaar is. De beraming is gebaseerd op de huidige 
wisselkoers van de Argentijnse peso met de euro, maar met de onduidelijke verwachtingen van de wisselkoers in de nabije toekomst, zal deze 
beraming herzien worden op een frequente basis.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre Item

Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos
Saldo 2017 in euros 21.819,16 €

Saldo 2017 in pesos $ 7.185,00

Ouderbijdrage en euros 15.290,25 €
Ouderbijdrage en pesos $ 213.837,00

NOB subsidie 8.024,00 €

370,00 €

Salaris in euro 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 €

extra uren

Huur $ 20.000,00 $ 20.160,00 $ 21.060,00

Kosten apartement (VVE kosten) $ 1.295,00

Kosten apartement (andere) $ 1.400,00

Jaarlijks vliegticket 1.119,45 €

Hanneke Salaris in euro 585,00 € 585,00 € 685,00 € 685,00 € 685,00 € 685,00 €

Sanne Salaris in euro 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 €

Merel Salaris in euro 174,00 € 174,00 € 174,00 € 174,00 €

Cursus NOB Hanneke 1.500,00 €

Les boeken 138,00 € 370,00 €

Materiaalkosten

Boeken NOB cursus Hanneke 650,75 €

Schoonmaak $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 2.130,00

Overige kosten (toetsen) 71,39 €

bankkosten ABN 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 €

Totaal inkomsten 23.314,25 € $ 213.837,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00

Totaal uitgaven 1.798,50 € $ 20.000,00 2.030,50 € $ 0,00 2.679,89 € $ 21.660,00 2.238,50 € $ 1.500,00 4.389,25 € $ 1.500,00 3.357,95 € $ 25.885,00

reservefonds 10%

Total Totaal uitgaven

Inkomsten

Uitgaven
Janneke

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Overig



 
 

 

 
 
 

Total

Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros Pesos Euros
21.819,16 € 21.819,16 €

$ 7.185,00 167,09 €

15.290,25 € 15.290,25 €
$ 213.837,00 4.972,95 €

8.024,00 € 8.024,00 €

45.133,41 € $ 221.022,00

50.273,46 €

$ 0,00 0,00 €

1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 1.059,00 € 12.708,00 € $ 0,00 12.708,00 €

$ 12.270,00 $ 7.508,00 $ 19.778,00 459,95 €

$ 30.000,00 0,00 € $ 91.220,00 2.121,40 €

$ 1.295,00 $ 1.295,00 $ 1.295,00 0,00 € $ 5.180,00 120,47 €

0,00 € $ 1.400,00 32,56 €

1.119,45 € $ 0,00 1.119,45 €

685,00 € 685,00 € 685,00 € 685,00 € 685,00 € 685,00 € 8.020,00 € $ 0,00 8.020,00 €

304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 € 304,00 € 152,00 € 2.888,00 € $ 0,00 2.888,00 €

174,00 € 174,00 € 32,82 € 174,00 € 174,00 € 87,00 € 1.511,82 € $ 0,00 1.511,82 €

1.500,00 € $ 0,00 1.500,00 €

474,12 € 982,12 € $ 0,00 982,12 €

$ 768,00 10,97 € $ 923,00 $ 1.705,50 10,97 € $ 3.396,50 89,96 €

418,00 € 1.068,75 € $ 0,00 1.068,75 €

$ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 1.500,00 $ 750,00 0,00 € $ 14.880,00 346,05 €

67,50 € 138,89 € $ 0,00 138,89 €

16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 16,50 € 198,00 € $ 0,00 198,00 €

0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 0,00 € $ 0,00 33.305,41	€

2.724,00 € $ 3.563,00 2.249,47 € $ 3.718,00 2.097,32 € $ 46.770,50 2.712,62 € $ 9.008,00 2.238,50 € $ 1.500,00 1.999,50 € $ 750,00 30.146,00 € $ 135.854,50 33.305,41 €

3.330,54 €

36.635,95	€

total

Subtotal

Julio Agosto Septiembre

total

Octubre Noviembre Diciembre



 
 

 
Bijlage 6 Tips voor ouders 

 
Hier zijn een aantal tips om thuis meer bezig te zijn met de Nederlandse taal: 

 Lezen en voorlezen zijn natuurlijk één van de makkelijkste en leukste manieren om met taal bezig te zijn. Laat kinderen boeken kiezen die 
aansluiten bij hun belevingswereld. Alle kinderen weten wat hun technisch (AVI) leesniveau is en zo kunnen de kinderen goed een 
Nederlands boek kiezen op niveau om technisch lezen verder te oefenen. Als u samen met uw kind leest kunt u ook het begrijpend lezen 
oefenen door na iedere bladzijde een vraag te stellen over inhoud van de gelezen bladzijde. De school beschikt over een bibliotheek en 
alle ouders kunnen kosteloos van de uitleen van boeken/DVD´s/spelletjes gebruik maken. 

 U kunt ook denken aan taalspelletjes op Internet of het kijken naar Nederlandse films. Een aantal sites: 
www.kennisnet.nl (vanaf 4 jaar) www.nijntje.nl (0-4 jaar)   
www.wereldkids.nl (9-13 jaar) www.zapp.nl (vanaf 6 jaar)  www.kindertube.nl  

 De website: www.taal-oefenen.nl is een leuke website voor de kinderen van groep 5 t/m 8 waar zij spelling, taal en woordenschat kunnen 
oefenen. 

 Kijken naar educatieve programma’s. Een aantal educatieve programma’s: 
Het klokhuis: www.hetklokhuis.nl (8-12 jaar) 
Jeugdjournaal: www.jeugdjournaal.nl (8 – 14 jaar) 
Schooltv: www.schooltv.nl op deze website kunt u de afleveringen vinden van schooltv programma’s geschikt per leerjaar: 
geschikt programma voor groep 1 en 2: koekeloere, het zandkasteel 
geschikt programma voor groep 3 en 4: huisje, boompje,beestje 
geschikt programma voor groep 5 en 6: nieuws uit de natuur 
geschikt programma voor groep 7 en 8: schooltv weekjournaal 

 Er bestaan vele leuke liedjes-CD´s en luister-CD´s waarop boeken worden voorgelezen. Zet deze op in de auto onderweg naar school of 
naar de supermarkt en kinderen leren zonder dat ze het door hebben.  

 Ook het spelen van gezelschapsspelletjes in het Nederlands is nuttig en leuk. Speel bijvoorbeeld Memory, Scrabble, Wie is het, Galgje, 
Pimpampet, Ik zie ik zie wat jij niet ziet. Monopoly, etc.  

 U kunt een vaste tijd per dag afspreken om Nederlands te praten, bijvoorbeeld tijdens het tafel dekken of het terugrijden van school naar 
huis. Geef daarbij het goede voorbeeld door goede, volledige Nederlandse zinnen te gebruiken zonder veel buitenlandse termen. 

 Moedig e-mail, Skype en telefonisch contact met Nederlandstalige familie en bekenden aan. 
 
Kijk eens op de site van Stichting NOB voor meer tips voor ouders (www.stichtingnob.nl) 
 

http://www.kennisnet.nl/
http://www.nijntje.nl/
http://www.wereldkids.nl/
http://www.zapp.nl/
http://www.taal-oefenen.nl/
http://www.hetklokhuis.nl/
http://www.jeugdjournaal.nl/
http://www.schooltv.nl/
http://www.stichtingnob.nl/

