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1. De schoolgids

In deze schoolgids informeren wij u over de praktische kanten van het onderwijs op de Nederlandse 
School in Kaapstad (adressen, schooltijden, roosters, schoolgeld, activiteiten enz.). Daarnaast geven wij 
een overzicht van de doelstellingen en plannen die de school heeft voor dit schooljaar en de nabije 
toekomst. Wilt u meer informatie over de inrichting en organisatie van het onderwijs op onze school of 
over onze plannen voor de langere termijn dan verwijzen we u graag naar onze bestuursleden, 
coördinator en/of de betreffende leerkracht.  

2. De gegevens van de school

De officiële naam van de school is Stichting Nederlandse School Kaapstad (SNSK). Onze school 
opereert onder auspicien van de Stichting Nederlandse Onderwijs in het Buitenland (NOB) en is in 2016 
opnieuw geaccrediteerd door de Nederlandse Onderwijsinspectie. In 2017 bestond de school 20 jaar.

Ons postadres is:   Stichting Nederlandse School Kaapstad

4 Central Square  
Pinelands 7405, Cape Town 

E-mail: admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com 

Vestigingen: 

Noordhoek:

(Southern Peninsula)

Mowbray: 
(centrum Kaapstad) 

Groep 1 t/m 4
EduExcellence Private School
Noordhoek Main Road, Sun Valley, 7985

Groep 1 t/m 8, VO 
St George’s Grammar,  
Richmond Road, Bloemendal, Mowbray 7700 

3. Bestuur en onderwijsteam

Ons onderwijsteam telt vijf leerkrachten: Petrie Eefting, Alida Geerts, Florentien Wijsenbeek en 
Caroline Fouche geven les in het primair onderwijs (PO). Antos Szkudlarek is de docent voor het 
voortgezet onderwijs (VO) en onze directeur. Administratieve taken worden uitgevoerd door Petrie Eefting. 

Mark Zuidgeest is voorzitter, Koos Blijdorp penningmeester en Lia Nijzink is algemeen lid van het bestuur.
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4. Hoe groot is onze school?

Aan het begin van het schooljaar 2018/2019 heeft
de school ongeveer 55 leerlingen. Als een
typische school voor Nederlandse taal en cultuur 
(NTC) in het buitenland heeft de school te maken 
met fluctuerende leerlingaantallen door het jaar 
heen. 

5. Onze missie en visie

In 2012 zijn wij gestart met het ontwikkelen van 
een nieuwe missie / visie. Het resultaat van deze 
gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen is de vaststelling van de volgende lange termijn 
doelstellingen: 

 De Nederlandse school te Kaapstad (NSK) verrijkt door middel van hoogwaardig taal- en
cultuuronderwijs op een unieke en veelzijdige manier het leven en de identiteit van kinderen en
ouders.

 We staan bekend als een gerespecteerd en kwalitatief hoogwaardige school voor Nederlandse en
Vlaamse taal en cultuur, waar betrokken ouders vanzelfsprekend voor kiezen.

De accreditatie van de school door de Nederlandse onderwijsinspectie in 2016 met weinig tot geen 
punten van kritiek is een goed teken dat we op een goede weg zijn onze doelen te realiseren. De 
school zal opnieuw worden beoordeeld door de onderwijsinspectie in 2020.  

6. De organisatie van de school

Op onze NTC-school wordt lesgegeven aan kinderen in groep 1 tot en met 8 van het primair onderwijs en 
aan leerlingen in het voortgezet onderwijs van VO 1 tot en met VO 3.  

De school geeft les op 2 verschillende locaties: Noordhoek en Mowbray. In Noordhoek wordt lesgegeven 
aan de groepen 1 t/m 4 op woensdagmiddag van 15.30-17.30 uur. In Mowbray wordt lesgegeven aan
de groepen 1 t/m 8 en het voortgezet onderwijs. Deze lessen vinden plaats op vrijdagmiddag van 
15.30-17.30 uur. De docent bepaalt in de klas wanneer en hoe lang er pauze wordt gehouden. Het 
totaal aantal lesmomenten per schooljaar bedraagt 76 uur, verdeeld over 38 middagen. Gezamenlijk met 
de cultuuractiviteiten wordt het doel om 40 contactmomenten te hebben ruimschoots behaald.  

In het voortgezet onderwijs vindt o.a. de voorbereiding plaats voor het CNaVT-examen: het Certificaat 
Nederlands als Vreemde Taal. Het CNaVT meet of iemand voldoende kan functioneren in het 
Nederlandse taaldomein om bijvoorbeeld een (Nederlandstalige) opleiding te kunnen volgen aan een 
universiteit of hogeschool in Nederland of België. 
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7. De inhoud van het onderwijs

Per schooljaar vinden 38 lessen plaats van 2 uur per les, waarin de Nederlandse en Vlaamse taal en 
cultuur wordt onderwezen. Er wordt aandacht besteed aan taal, woordenschat, spelling en begrijpend 
lezen, waarbij de volgende methoden worden gebruikt: 

Groep 1 t/m 3: De Leessleutel 
Groep 4: Taal Actief en Nieuwsbegrip 
Groep 5 t/m 8: Taal Actief en Nieuwsbegrip via methodegebonden gepersonaliseerd leren. 
Voortgezet Onderwijs: Nieuw Nederlands en Nieuwsbegrip 

De lesindeling is als volgt: 

Groep 1 en 2 

30 min spreken en luisteren (kring) Mondelinge taalvaardigheid 

15 min interactief voorlezen (kring) Leesvaardigheid 
Beginnende geletterdheid 

30 min geletterdheid (kring) Leesvaardigheid, schrijfvaardigheid 
Beginnende geletterdheid  

45 min zelfstandig werken en spelen in 
taalhoeken 

Alle leerlijnen 

120 minuten in totaal 

Groep 3 

30 min spreken en luisteren Mondelinge taalvaardigheid 

50 min aanvankelijk lezen en spellen Leesvaardigheid,  schrijfvaardigheid 

20 min leespromotie Leesvaardigheid 

15 min woordenschat Alle leerlijnen 

5 min pauze Pauze 

120 minuten in totaal 

Groep 4 

10 min spreken en luisteren Mondelinge taalvaardigheid 

25 min taalbeschouwing Leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, begrippen 
en taalverzorging 

25 min spelling Schrijfvaardigheid 

40 min begrijpend lezen, technisch lezen en 
leespromotie  

Leesvaardigheid 

15 min woordenschat Alle leerlijnen 

5 min pauze Pauze 

120 minuten in totaal 
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Groep 5 t/m 8  gepersonaliseerd leren 

In de groepen 5 t/m 8 werken we met methodegebonden gepersonaliseerd leren. Hierbij mogen de
leerlingen per les zelf bepalen waaraan zij willen werken. Als alle opdrachten van een thema zijn 
gemaakt, mogen zij een toets maken en daarna mogen ze door naar het volgende thema. 
Alle leerlingen dienen de categorieën: taal, begrijpend lezen (via Nieuwsbegrip), woordenschat, 
spelling en werkwoordspelling (alleen groep 7/8) te voltooien in hun eigen tempo.  
In totaal 120 minuten per les.  

VO Niet alle competenties komen elke les aan de 
orde. De minuten geven een indicatie van de 
verhouding waarin de competenties per 
hoofdstuk aandacht krijgen. 

20 min. lezen Technische leesvaardigheid; tekstverklaren 

20 min. mondelinge taalvaardigheid Mondelinge taalvaardigheid 

20 min. spellen en stellen Schrijfvaardigheid 

20 min. grammatica Begrippenlijst; taalverzorging 

10 min. woordenschat Ter ondersteuning van al het bovenstaande 

10 min. formuleren en spelling Ter ondersteuning van al het bovenstaande 

10 min. literatuur Fictie: proza, poëzie, drama 

10 min. luistervaardigheid Luistervaardigheid; film en autio 

120 minuten in totaal 

Naast de lesgevende activiteiten worden er diverse cultuuractiviteiten georganiseerd, waaronder 
kinderboekenweek, een schaatsfestijn, een sinterklaasfeest en een Koningsdagevenement. Tijdens de les
wordt er aandacht besteed aan belangrijke gebeurtenissen welke in Nederland plaatsvinden of 
worden herdacht, zoals Prinsjesdag, dodenherdenking en Bevrijdingsdag.  

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) ondersteunt onze school op onderwijskundig 
gebied. De lessen worden conform de richtlijnen en technieken van het NOB gegeven. De Nederlandse 
Onderwijsinspectie controleert de resultaten van de school en de wijze waarop er les wordt gegeven (de 
laatste controle en accreditatie vond plaats in maart 2016). 

In verband met de verschillende taalniveaus en achtergronden van de leerlingen wordt opbrengstgericht 
onderwijs toegepast. Resultaten worden gecommuniceerd met de betrokken ouders/begeleiders in bijzijn 
van de leerling.  
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8. De betrokkenheid van de ouders

In vergelijking met Nederland heeft de Nederlandse school maar weinig onderwijstijd per week. Waar 
basisscholen in Nederland zeven uur per week in hun lesprogramma programmeren voor begrijpend 
lezen, technisch lezen, taal, spelling en leesmotivatie, moet de Nederlandse school het doen met maar 
twee uur. Het Voortgezet Onderwijs in Nederland heeft drie contacturen per week, op de Nederlandse 
School Kaapstad zijn dit er twee. 

Uw kinderen hebben alleen baat bij het onderwijs dat de school biedt als u thuis zoveel mogelijk 
Nederlands met hen spreekt. De thuissituatie is in hoge mate bepalend voor succes in de schoolsituatie. 
Daarnaast zou u bewust bezig moeten zijn met wat uw kinderen elke week op de Nederlandse School 
leren en doen. Alleen dan kan van de kinderen ook een echte vooruitgang verwacht worden. Voor de 
verwerving van een goed taalniveau is nu eenmaal lestijd, huiswerktijd en een goede taalomgeving 
thuis nodig. 

Huiswerk is een integraal deel van de Nederlandse les. Het lezen van Nederlandstalige boeken is van
groot belang voor het vergroten van de woordenschat, ontwikkelen van een woordbeeld (spelling), 
verhogen van leestempo en begrijpend lezen. De school beschikt over een uitgebreide schoolbibliotheek, 
lees hierover meer bij punt 17. Voor kleuters is er een aanzienlijke voorraad voorleesboeken 
voor uitleen beschikbaar.  
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Tips voor ouders 

1. Maak afspraken over vaste huiswerktijden

Voorkom een onregelmatig leven. Zorg voor vaste tijden voor slapen, huiswerk en ontspanning en

maak daar duidelijke afspraken over.

2. Help uw (oudere) kind met time-management

Neem samen met uw kind de huiswerk-agenda door en bekijk hoeveel huiswerk er gemaakt moet

worden en waar het uit bestaat. Vraag of je iets kunt doen om het gemakkelijker te maken om het

allemaal af te krijgen. Als u denkt dat uw kind te weinig tijd besteedt aan huiswerk, bespreek dit

dan. Probeer er samen achter te komen waar het aan ligt en hoe het opgelost kan worden.

3. Zorg dat er geen verborgen afleiders in huis zijn op de tijden dat er huiswerk gemaakt moet

worden

Als anderen in huis visite ontvangen, aan het klussen zijn (timmeren, boren, etc.), tv-kijken, of

harde muziek opzetten, dan kan dat de motivatie en concentratie natuurlijk in de weg zitten. Houd

daar rekening mee. Zorg voor een rustige, goed verlichte huiswerkplek.

4. Help uw kind uit te zoeken wat moeilijk huiswerk is en wat makkelijk is

Laat uw kind starten met een opdracht die het makkelijk, aantrekkelijk vindt. Daarna een moeilijke

opdracht, dan weer een wat makkelijker opdracht en zo verder.

5. Liever een aantal keer per week kort (een kwartier) i.p.v. één keer per week lang aan het

Nederlands huiswerk

Plezier beleven aan Nederlandse taal is een belangrijke motivatie voor huiswerk. Wees creatief:

welke huiswerkopdrachten kunt u spelenderwijs ‘tussendoor’ oefenen; rijmen tijdens de afwas,

goed/fout spelletje hoe spel ik dat woord tijdens het autorijden, woordenschatspelletje voor het

slapengaan etc.

6. Let bij uw kind op tekenen van mislukking en frustratie

Benoem dat u ziet dat uw kind het moeilijk vindt. Onderbreek eventueel de opdracht en doe iets

makkelijks/leuks tussendoor. Pak de moeilijke opdracht daarna samen weer op of stel hem uit tot

een volgende dag.

7. Als uw kind om hulp vraagt, geef dan niet direct het antwoord weg, maar ondersteun uw

kind met hulpvragen

Daardoor helpt u uw kind zelf het goede antwoord te geven

8. Zoek balans tussen actief helpen bij huiswerk en het kind alleen laten werken

Huiswerk is ook een geweldige manier om de vaardigheid van zelfstandig leren te ontwikkelen. Te

veel hulp kan een kind passief maken in plaats van actief.

9. Wees positief over huiswerk

Vertel uw kind hoe belangrijk school en huiswerk is.  De houding die u uitstraalt m.b.t. huiswerk

wordt meestal overgenomen door uw kind.

10. Overleg met de leerkracht van uw kind Zorg dat u weet wat het doel van het huiswerk is en

vraag bij twijfel aan de leerkracht hoe u een bepaalde huiswerkopdracht het best kunt oefenen

met uw kind.

11. Beloon vooruitgang in huiswerk

Als uw kind het huiswerk afheeft en er is hard gewerkt, vier dat succes dan af en toe met een

groot compliment of een speciale gebeurtenis (bijvoorbeeld pizza, een wandeling, een bezoek aan

het park). Zo ervaart uw kind een ander positief effect van hard werken!

12. Raadpleeg andere ouders

Andere ouders kunnen vaak met suggesties of oplossingen komen waar u nog niet eerder aan

gedacht had. Ook kunt u tot de ontdekking komen dat het gedrag van uw kind minder afwijkend of

zorgelijk is dan u denkt.

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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9. Zorg op school

Zowel onze PO- als onze VO-leerlingen worden doorlopend getoetst. In de onderbouw van de primaire 
school gebeurt dat met behulp van observatieformulieren. Naarmate de leerling verder gaat, worden de 
toetsen steeds formeler. Hun vaardigheden op het gebied van spelling, woordenschat, grammatica, lees- 
en schrijfvaardigheid, hun kennis van de Nederlandse en Vlaamse cultuur worden op allerlei manieren 
beoordeeld en gemeten, zowel met methodegebonden toetsen als met methode-onafhankelijke toetsen 
zoals de CITO-toetsen.  

Sinds 2013 maken wij gebruik van het digitale en op internet gebaseerde leerlingvolgsysteem voor het 
Primair Onderwijs; ParnasSys. Ook in Nederland wordt dit systeem op veel basisscholen gebruikt, 
waardoor overdracht van leerlinggegevens vanuit andere Nederlandse scholen naar onze school 
vergemakkelijkt wordt. Als een familie besluit terug te keren naar Nederland en de toekomstige school 
van het kind gebruikt ParnasSys, kunnen de gegevens eveneens gemakkelijk overgedragen worden.  

In ParnasSys worden personalia, vorderingen van het kind, uitslagen van toetsen, bijzonderheden, 
verslagen van oudergesprekken en overige administratie opgeslagen. De gegevens zijn uiteraard 
vertrouwelijk en zullen niet zonder de toestemming van ouders aan derden worden gegeven. 

De leerlingen krijgen twee keer per schooljaar een rapport, in december en juni. Daarin wordt hun 
vordering – of gebrek daaraan – nog eens samengevat. Uiteraard zal een docent eventuele problemen 
bespreken met de betrokken leerling en zijn/haar ouders. De resultaten van de leerlingen worden ook in 
teamvergaderingen besproken. Het team geeft elkaar adviezen om de hulp aan specifieke leerlingen te 
verbeteren. 

Een 10-minutengesprek vindt plaats na uitreiking van 
het schoolrapport. Dit gesprek heeft een signalerende 
functie, mochten de resultaten van uw kind 
tegenvallen, dan kan er bijtijds bijgestuurd worden. 

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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10. Activiteitenverslag 2017/2018 en doelen voor 2018/2019

We zijn gedurende het hele schooljaar bezig met de kwaliteit van ons onderwijs en werken elk jaar aan 
een aantal specifieke doelen. Hieronder vindt u een kort verslag van onze strategische activiteiten in 
2017/2018 en een overzicht van de recent geformuleerde doelen voor het schooljaar 2018/2019.

 Toekomst
Het pilot project ‘Gepersonaliseerd Leren’ in de klassen 5 t/m 8 van het primair onderwijs is
positief geevalueerd. We gaan verder met deze manier van werken.
Besloten is om te beginnen met het vervangen van de Leessleutel voor groep 3 in het primair
onderwijs. Het besluit  voor de aanschaf van een nieuwe methode voor de groepen 4 t/m 8 is
ivm de introductie van het gepersonaliseerd voorlopig uitgesteld.

 Personele bezetting, bestuur en relatie met het NOB
Besloten is om opnieuw een schoolleider/directeur aan te stellen om het bestuur verder te
ontlasten en het leerkrachtenteam onderwijskundig beter aan te sturen.
De gewenste uitbreiding van het bestuur is niet gerealiseerd. Dit blijft een punt van grote urgentie
en zorg.
Contacten met het NOB zijn positief gebleken. Leerkrachten hebben veelvuldig contact gehad
met het NOB en deelgenomen in diverse werkgroepen. De terugkeer van de leerlinggebonden
subsidie van het NOB is als uiterst positief ervaren en biedt veel nieuwe kansen.

 Voorbereiding opstelling meerjarenplan 2018 - 2022
De evaluatie van het gepersonaliseerd leren is het startpunt voor het opstellen van een nieuw 
meerjarenplan.
Voorbereidingen van een workshop over het meerjarenplan 2018 - 2022 zijn in gang gezet in 
samenwerking met het NOB.
De rol van een nieuwe schoolleider/directeur in het opstellen van een meerjarenplan achten wij 
van groot belang. Derhalve is de workshop uitgesteld tot de tweede helft van 2018, na de 
aanstelling van de schoolleider/directeur. 

  Leerlingenaantal vergroten:
Leerlingenaantallen zijn redelijk stabiel rond de 50 - 60. Werving blijft ook nu een punt van 
aandacht. De school maakt veel gebruik van sociale media. 

 Financiën:
De leerlinggebonden subsidie is teruggekeerd en zorgt ervoor dat het gebudgeteerde tekort over
het financiele jaar 2018 kan worden vermeden.

 De subsidie geeft ons de financiele ruimte om te blijven investeren in personele bezetting,
schoolleiderschap en onderwijskwaliteit.

 Het NOB heeft ons een eenmalige subsidie voor kwaliteitsbevordering toegekend. Besloten is om
deze subsidie te besteden aan het verder uitbreiden van gepersonaliseerd leren en het
aanschaffen van een nieuwe methode voor groep drie.

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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Doelen voor schooljaar 2018/2019:

Nieuwe methode
 Besluitvorming voor de keuze en invoering nieuwe methode voor groep 3 van het primair

onderwijs.
 Onderzoek doen naar een methode voor groep 4 t/m 8 van het primair onderwijs.

Schoolbestuur
 Uitbreiding schoolbestuur
 Ontwikkelen van optimale samenwerking

schoolleider en bestuur
  Meerjarenplan
 Het organiseren van een workshop meerjarenplan 2018 - 2022
 Het organiseren van NOB betrokkenheid bij het ontwikkelen van dit plan
 Het verder uitwerken en schrijven van dit plan
  Consolideren van coordinerende taken
 Het optimaal inwerken van de nieuwe schoolleider
 Het bevorderen van samenwerking binnen het team en met het bestuur

Financiën 

 Het blijven richten op stabiel en transparant financieel beleid
 Continue zoeken naar mogelijke alternatieve inkomstenbronnen.

11. Onderwijsinspectie

In maart 2016 heeft de controle van de Nederlandse Onderwijsinspectie plaatsgevonden. Naast 
gesprekken met bestuur, directeur, leerkrachten, ouders en leerlingen, heeft de inspecteur ook getoetst 
op welke wijze er wordt lesgegeven. Door middel van lesbezoeken van een half uur kon hij per leerkracht 
een goede indruk krijgen over de wijze van lesgeven en de interactie tussen leerkracht en leerlingen.  

Bij dit kwaliteitsonderzoek heeft de inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het onderwijs en 
gekeken naar indicatoren die betrekking hebben op de kwaliteitszorg, het onderwijsaanbod, de 
onderwijstijd, het pedagogisch en didactisch handelen van leerkrachten, de afstemming op de 
onderwijsbehoeften van leerlingen, het schoolklimaat en de resultaten en ontwikkeling van leerlingen. 

Citaat uit het algemeen verslag van de inspectie: 
Na afloop van het vorige inspectiebezoek (2012) kreeg de school het basisarrangement. Daarnaast gaf 
de inspectie in het eindgesprek van 2012 ook de boodschap mee dat er op vele fronten nog veel winst te 
halen was. Het bestuur en het team hebben zich die boodschap aangetrokken en zijn de afgelopen vier 
jaar hard aan het werk gegaan om van ‘net voldoende’ (6-) naar ‘ruim voldoende’ (7+) te groeien. Tijdens 
dit bezoek komt de inspectie tot de conclusie dat die ambitie ruimschoots gehaald is. De kwaliteit is nu 
ruim voldoende en de school krijgt daarmee opnieuw het basisarrangement. Zoals gezegd is er hard 
gewerkt om de kwaliteit te verbeteren. Dat is onder meer gelukt door het opzetten van een visie en 
missie, het invoeren van de ouderenquête, het uitvoeren van de zelfevaluaties van het NOB, het 
aanschaffen van een administratiepakket waarin ook de toetsgegevens verwerkt worden, de introductie 
van een gesprekkencyclus, het invoeren van groeps- en zorgmappen, het opstellen van een 
schoolontwikkelingsplan, het invoeren van opbrengstgericht onderwijs, betere communicatie en de 
aanschaf van nieuwe methodieken. Kortom, een enthousiast en betrokken bestuur/team heeft hard 
gewerkt en veel bereikt.  

De volledige versie van het inspectierapport en een toelichting op de verschillende toets onderdelen kunt 
u opvragen bij de administratief coördinator van de school, Petrie Eefting.  

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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12. Jaarplanning 2018/2019

Locatie Mowbray: 
Datum: Les en bijzonderheden: 
20 juli les 1 18 januari Les 20
27 juli les 2 25 januari Les 21
3 augustus les 3, nieuwsbrief 1 februari Les 22
10 augustus schoolvakantie 8 februari Les 23
17 augustus les 4 15 februari Les 24
24 augustus les 5 22 februari Les 25, nieuwsbrief
31 augustus les 6, nieuwsbrief 1 maart Les 26
7 september les 7 8 maart Les 27
14 september les 8, schaatsfeest 15 maart Les 28
21 september les 9 22 maart Vakantie
28 september les 10 29 maart Vakantie 
5 oktober schoolvakantie 5 april Les 29
12 oktober les 11, nieuwsbrief 12 april Les 30, nieuwsbrief
19 oktober les 12, kinderboekenweek 19 april Vakantie
26 oktober les 13 26 april Les 31
2 november les 14

3 mei Les 329 november les 15

10 mei Les 3316 november les 16, nieuwsbrief
17 mei Les 3423 november les 17
24 mei Les 3530 november les 18
31 mei Les 362 december Sinterklaasfeest
7 juni Les 377 december les 19, oudergesprekken
14 juni Les 38, oudergesprek14 december Vakantie 
Vanaf 15 juni t/m 8 juli Vakantie21 december Vakantie 

28 december Vakantie 

4 januari Vakantie 

27 april Koningsdag

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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Locatie Noordhoek: 
Datum: Les en bijzonderheden: 
20 juli les 1 18 januari Les 20, nieuwsbrief 
27 juli les 2 25 januari Les 21 
3 augustus les 3, nieuwsbrief 1 februari Les 22 
10 augustus schoolvakantie 8 februari Les 23 
17 augustus les 4  15 februari Les 24 
24 augustus les 5 22 februari Les 25
31 augustus les 6, nieuwsbrief 1 maart Les 26 
7 september les 7  8 maart Les 27 
14 september les 8 15 maart Les 28
21 september les 9 22 maart Vakantie
28 september les 10 29 maart Vakantie 
5 oktober schoolvakantie 5 april Les 29 
12 oktober les 11, nieuwsbrief 12 april Les 30, nieuwsbrief
19 oktober les 12, kinderboekenweek 19 april Vakantie
26 oktober les 13 26 april Les 31 
2 november les 14 27 april Koningsdag
9 november les 15

3 mei Les 32 
16 november les 16, nieuwsbrief 10 mei Les 33 
23 november les 17 17 mei Les 34 
30 november les 18, rapportbespreking 24 mei Les 35, nieuwsbrief
2 december Sinterklaasfeest 31 mei Les 36 
7 december les 19, oudergesprekken 7 juni Les 37 
14 december Vakantie 
21 december Vakantie vanaf 15 juni t/m 8 juli schoolvakantie

28 december Vakantie 
4 januari Vakantie 

13. Schoolverzuim

Indien uw kind door omstandigheden een les niet kan bijwonen, e-mailt u zo vroeg mogelijk naar de 
betrokken leerkracht en vermeldt u de reden voor de absentie. (Zie lijst met e-mailadressen bij punt 19). 
Zo krijgt de leerkracht genoeg tijd om extra materiaal voor te bereiden of te kopiëren, en mee te geven 
aan broertjes of zusjes of aan klasgenootjes die in de buurt wonen en kan de absentie geregistreerd 
worden in ons leerlingvolgsysteem. Op die manier mist uw kind zo weinig mogelijk leerstof. U wordt 
beleefd maar dringend verzocht om uw eigen vakanties zoveel mogelijk te laten samenvallen met de 
schoolvakanties. 

14 juni Les 38 

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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14. Schoolgeld

Bij aanmelding wordt een eenmalig inschrijfgeld in 
rekening gebracht. Dit inschrijfgeld wordt niet 
terugbetaald en stemt overeen met het lesgeld 
voor 1 maand. Het huidige lesgeld bedraagt 
R3,000 per halfjaar (ofwel R500 per maand) en 
dient vooraf in januari en juli te worden voldaan. 
Het inschrijfgeld is eenmalig R500 (en is inclusief 
4 proeflessen). Voor tijdelijke leerlingen is het 
inschrijfgeld R500 zonder proeflessen.

U krijgt uw factuur per e-mail van de 
penningmeester, met de volgende bankgegevens: 

STICHTING NEDERLANDSE SCHOOL 

KAAPSTAD 

BANK: ABSA 

BRANCH CODE: 506-009 

ACCOUNT No.  40 46 77 13 86 

Vermeldt u aub duidelijk de achternaam + initialen van uw kind wanneer u het geld overmaakt op 

onze bankrekening. 

Als u gedurende het jaar vroegtijdig uw kind moet uitschrijven, dan dient u dit schriftelijk en in het 
kwartaal voorafgaande aan vertrek te doen bij de administratief coördinator en/of de penningmeester. 
Indien u uw kind niet uitschrijft, blijft u verantwoordelijk voor het lesgeld. 

15. Wilt u uw kind inschrijven bij de Nederlandse School?

Leerlingen worden vanaf 4 jaar toegelaten op de Nederlandse School. Nieuwe leerlingen worden het hele 
jaar door toegelaten op de Nederlandse School. Alleen leerlingen in bezit van een Nederlands of Belgisch 
paspoort worden toegelaten.   

Allereerst worden Nederlandse leerlingen die tijdelijk in Zuid-Afrika verblijven toegelaten. Dit zijn in het 
algemeen leerlingen die vlot Nederlands spreken en waarvan het Nederlands de moedertaal is. Het 
onderwijs aan hen is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland (NTC-richting 1 (PO) / 
doel 1 VO).  

Een andere groep leerlingen die toegelaten wordt, zijn de leerlingen waarvan het de bedoeling is het 
Nederlands op peil te houden, met het oog op eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen (NTC-
richting 2 PO / doel 3 VO). Vaak zijn deze leerlingen buiten Nederland geboren en/of wonen al een lange 
tijd buiten Nederland. Deze kinderen zullen thuis Nederlands spreken, maar een andere taal zal dominant 
zijn.  

Leerlingen die het Nederlands als een vreemde taal spreken en waarvan geen van beide ouders thuis het 
Nederlands courant gebruikt (NTC-richting 3) worden pas na overleg toegelaten. In veel gevallen wordt er 
geadviseerd om eerst individuele lessen te nemen waarbij het vergroten van de woordenschat
het voornaamste doel is. Na verloop van tijd kan de leerling ingeschreven worden voor de groepslessen. 
De Nederlandse school biedt ook individuele lessen aan, meer informatie hiervoor kunt u opvragen bij 
de administratief coördinator.  

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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Voor meer informatie over de verschillende richtingen, zie http://www.stichtingnob.nl/ . 

Wilt u uw kind inschrijven bij de Nederlandse School, dan worden u en uw kind allereerst uitgenodigd 
voor een intakegesprek met de desbetreffende groepsleerkracht.    

Leerlingen die groepslessen willen gaan volgen krijgen vier proeflessen aangeboden. Na deze vier lessen 
vindt er een evaluatie plaats en worden de ouders 
gefactureerd voor het resterende gedeelte van het 
halfjaar (exclusief de 4 proeflessen) plus het 
inschrijfgeld. 

Komt uw kind van een school uit Nederland of van 
een andere NTC-school, dan brengt u het 
leerlingdossier van de vorige Nederlandse school 
mee. Hierin zijn bij voorkeur opgenomen: 

● een kopie van het laatste schoolrapport;
● recente toetsgegevens zoals 

opgenomen in het leerlingvolgsysteem;
● een onderwijskundig rapport (met

eventuele toelichting aangaande
remediëring zoals beschreven in een
handelingsplan).

Tijdens het intakegesprek tracht de docent een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw kind en vooral 
ook van zijn of haar niveau van de Nederlandse taal. Soms zijn aanvullende toetsen noodzakelijk om een 
scherp beeld van het taalniveau van de leerling te krijgen. Vervolgens kan uw kind de proeflessen 
bijwonen, om te bekijken of de lessen aansluiten bij uw verwachtingen en de verwachtingen van uw kind. 
Aan het einde van de proeflessen worden uw concrete verwachtingen van het onderwijs bij de SNSK 
besproken en wordt bekeken hoe de school daaraan kan voldoen. Die verwachtingen worden vastgelegd 
op het inschrijfformulier.  

Wat betreft de groepsplaatsing is iedere leerling en iedere situatie verschillend. Per leerling wordt 
beoordeeld hoe instroom het beste kan plaatsvinden en in welke groep de leerling geplaatst wordt. 

16. Vertrek
In de laatste week voor vertrek is er een eindgesprek tussen de ouders en de docent. U ontvangt dan een 
kopie van het onderwijskundig dossier dat u meeneemt naar de nieuwe school. Op de website van het 
NOB staat nuttige informatie om de terugkeer naar een Nederlandse school in Nederland goed voor te 
bereiden en soepel te laten verlopen. 

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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17. De schoolbibliotheek en de Nederlandse Bibliotheek

Via de Nederlandse School kunt u gratis een digitaal jeugdlidmaatschap bij de Stichting Openbare 
Bibliotheek Amsterdam (OBA) aanvragen. U kunt dan E-boeken lenen via de Nederlandse bibliotheek. 
Op deze manier kan er thuis veel gelezen worden, wat ten goede komt aan de taalontwikkeling. 

Daarnaast heeft de Nederlandse School een eigen bibliotheek in Mowbray. De boeken zijn gerangschikt 
volgens het nieuwe AVI-systeem, van AVI start tot AVI uit.  De leerkracht van uw kind kan u vertellen op 
welk niveau uw kind het beste kan oefenen met technisch lezen. Daarnaast is er een grote hoeveelheid 
aan voorlees- en prentenboeken beschikbaar.  

In het SASNEV centrum (Pinelands) bevindt zich de grootste Nederlandse bibliotheek buiten de 
Nederlandse grenzen. De Nederlandse Bibliotheek is open op dinsdag, donderdag en zaterdag van 9.30 
tot 13.00 uur. U kunt hier een lidmaatschap aangaan. 

We moedigen het sterk aan dat u het lezen thuis stimuleert en bevordert. Technisch lezen is uiterst 
belangrijk voor de taalontwikkeling van uw kind. Een leerling leert niet alleen het leestempo te verhogen, 
ook wordt de woordenschat uitgebreid en een goede zinsbouw ontwikkeld. Technisch lezen heeft 
uiteraard ook een positief effect op spelling, een vak waar Nederlandse kinderen in het buitenland vaak 
wat meer moeite mee hebben.  

18. Klachten?

Onze school heeft een klachtenregeling. Wanneer u een klacht heeft over de school of over een 
medewerker van de school dan kunt u 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.  

Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat ziet er als volgt uit: 

Stap 1  De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de betreffende leerkracht. 

Stap 2 Vinden de ouders en/of leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan 
wordt de zaak voorgelegd aan de directeur en/of het schoolbestuur. Dit zal de kwestie bezien en in 

goed overleg met alle betrokken partijen hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. 

Stap 3 Er kan eventueel besloten worden om een vertrouwenspersoon van buiten de school in 
te schakelen. 

mailto:admincoordinator@nederlandseschoolkaapstad.com
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19. Bestuursleden en leerkrachten
Bestuursleden:

Dr. Mark Zuidgeest (voorzitter) 
e-mail:
vz@nederlandseschoolkaapstad.com

Mevr. Lia Nijzink (algemeen bestuurslid)

e-mail: 
lianijzink@nederlandseschoolkaapstad.com

Dhr. Koos Blijdorp (penningmeester) 
e-mail:
koosblijdorp@nederlandseschoolkaapstad.com

Leerkrachten: 

Mevr. Petrie Eefting (leerkracht groep 1+2 

Mowbray en administratief coördinator)  

e-mail: petrie@nederlandseschoolkaapstad.com

Dhr. Antos Szkudlarek  (Docent VO en directeur) 
e-mail: antos@nederlandseschoolkaapstad.com

Mevr. Caroline Fouche  (leerkracht groep 1+2 
Noordhoek en klasseassistent groep 5 t/m 8 
Mowbray)
e-mail:
caroline.f@nederlandseschoolkaapstad.com

Mevr. Florentien Wijsenbeek (leerkracht groep 
3 +4 Noordhoek en groep 5 t/m 8 Mowbray)
e-mail:
florentien@nederlandsesschoolkaaptad.com

Mevr. Alida Geerts (leerkracht groep 3+4 
Mowbray) e-mail:
alida@nederlandseschoolkaapstad.com

20. Andere belangrijke gegevens en adressen

Bankgegevens 
Stichting Nederlandse School Kaapstad 
Absa bank Kaapstad 
Rekeningnummer: 4046771386 
Code bank: 506-009 

Stichting Nederlandse School 
ABN AMRO  
IBAN: NL 75 ABNA 0590889842 

Kamer van Koophandel  
Haaglanden (NL) 
Handelsreg. nr.: 41160175 

Mevr. Kim van Dongen (stagiair Noordhoek)

Mevr. Marijke van Dijk (algemeen bestuurslid)

e-mail: 
marijke@nederlandseschoolkaapstad.com
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Overige adressen: 

Inspectie van het Onderwijs, afdeling Buitenland 
Postbus 88 
5000 AB Tilburg  
Tel: 0031 77 46 56 767 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal 
CNaVT-secretariaat 
Rudy Michiels, Sonia De Becker 
Blijde Inkomststraat 7 bus 3319 
3000 Leuven 
tel : +32 16 32 55 25 
fax : +32 16 32 55 12 
W : www.cnavt.org 

Stichting NOB 
Parkweg 20a 
2271 AJ Voorburg 
Nederland 
T: + 31 70 386 66 46 
W: www.stichtingnob.nl 
E: info@stichtingnob.nl 

Zuid-Afrikaans Centrum voor Nederland en 
Vlaanderen 
(ZACNEV/SASNEV 
Directeur: mw. Eureka Barnard 
4 Central Square, Pinelands 7405, Zuid-Afrika 
tel. + 27 21 531 5831 
fax + 27 21 531 7224 
e-mail: eureka@sasnev.co.za

Nederlandse bibliotheek  

Zie: Zuid-Afrikaans Centrum voor Nederland 
en Vlaanderen (ZACNEV/SASNEV) 
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