
 
 

 
Nieuwsbrief januari 2016  
  

Inhoud: 

Welkom terug 

Belangrijke data 

Abonnement digitale bibliotheek 

Bezoek Nederlandse Onderwijsinspectie 

Meedenken over de toekomst? 

 

Welkom terug 

We zijn alweer volop bezig met de tweede 

helft van het Nederlandse schooljaar. Toch 

willen we namens de leerkrachten, directie 

en bestuur iedereen nog een heel gelukkig 

2016 toewensen. Voor al onze leerlingen: 

welkom terug in de klas! 

  

Belangrijke data 

Pinelands: 3 Februari Bijeenkomst 

Werkgroep Toekomst Nederlandse School   

Mowbray: 11 maart Bezoek 

Onderwijsinspectie 

 

Abonnement digitale bibliotheek 

U behoort inmiddels een e-mail van de 

Nederlandse Bibliotheek te hebben 

ontvangen met daarin aanwijzingen hoe 

uw abonnement voor de digitale 

bibliotheek kan worden geactiveerd. Hoe u 

vervolgens e-boeken kunt lenen wordt 

uitgelegd in  een aantal filmpjes die u op 

de website van de Nederlandse 

Bibliotheek kunt vinden. Indien u geen e-

mail heeft ontvangen voor de activatie van 

uw abonnement, dan kunt u mailen naar: 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 

 

Bezoek Nederlandse Onderwijsinspectie 

Zoals aangegeven in de nieuwsbrief van 

december 2015, zal de Nederlandse 

Onderwijsinspectie ons komen bezoeken 

op vrijdag 11 maart aanstaande. De ouder- 

enquete van vorig jaar laat zien dat ouders 

over het algemeen zeer tevreden zijn over 

de kwaliteit van het onderwijs op onze 

school en we kijken dit bezoek dan ook 

met vertrouwen tegemoet. Ook hopen wij  

de professionele expertise van de inspectie 

te kunnen gebruiken in onze discussie over 

onderwijsvernieuwing en de toekomst van 

de Nederlandse School. 

 

Meedenken over de toekomst? 
Op de jaarvergadering van 12 November 
2015 is voorgesteld om een werkgroep 
samen te stellen, bestaande uit ouders, 
leerkrachten en bestuursleden, met als 
doel een voorstel uit te werken voor de 
toekomst van de Nederlandse School. 

In deze werkgroep willen we de vorm 
waarin we onderwijs aanbieden eens 
kritisch onder de loep nemen om te 
bepalen waar vernieuwing wenselijk en 
mogelijk is. Om ervoor te zorgen dat we 
ook in de toekomst toegankelijk blijven 
voor een breed publiek van Nederlandse 
families in Kaapstad is kostenbesparing 
een belangrijk uitgangspunt in deze 
discussie over onderwijsvernieuwing. 

De werkgroep zal twee keer bijeenkomen 
en heeft als doel een plan van actie te 
formuleren dat vervolgens met de 
onderwijsinspectie  kan worden besproken. 

De eerste bijeenkomst van de werkgroep 
vindt plaats op woensdag 3 februari om 
19u00 bij het Huis der Nederlanden 
(SASNEV), Central Square in Pinelands. 

Indien u mee wilt denken over de toekomst 
van onze school bent u van harte welkom 

 

 
 

Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten,    

Marloes de Munnik 

directie@nederlandseschoolkaapstad.com 
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