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Bijzondere tijden 
 
Als getal zag 2020 er al bijzonder uit, voorlopig 
laatste in de reeks 1010, 1111 (!), 1212, … 1818, 
1919 nu dan 2020. En plots was daar een virus 
dat de wereld op z’n kop zette, in sommige 
landen een dreiging van enorme proporties. In 
Zuid-Afrika tot nu toe wel de ongemakken van de 
lockdown, maar vooralsnog in absolute zin 
weinig besmettingsgevallen.  
De lockdown betekende ook sluiting van alle 
scholen, ook voor ons. We zijn meteen gaan 
onderzoeken wat de mogelijkheden zouden zijn 
voor onderwijs op afstand. Inmiddels hebben we 
het al een paar weken gedaan: lessen via Zoom, 
iedere leerling onderwijzen middels een 
schermpje. En het lijkt te werken! Soms zijn de 
lessen iets korter omdat deze vorm van contact 
natuurlijk heel anders overkomt, vooral bij 
jongere kinderen. Maar over het algemeen 
kunnen we ons redelijk aan de lesprogramma’s 
houden. 

 
Op basis van het besluit van de Zuid-Afrikaanse 
regering op 29/4 over scholen, is het waarschijn-
lijk dat we tot het eind van het schooljaar online 
Nederlandse les geven! 

 
 
Namens alle leerkrachten en het bestuur van de 
Nederlandse school: grote dank voor al jullie 
inzet en hulp bij het realiseren van het online 
lesgeven! 
 
Lesgeven op afstand 
 
Met allerlei geprint lesmateriaal en veel 
begeleiding van ouders is het de afgelopen 
weken toch gelukt om groten en kleiner bij te 
spijkeren in de Nederlandse taal. Soms op het 
scherm maar ook gewoon op papier. 
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Bezoek van de inspecteur 
 
Eens in de 4 jaar krijgen Nederlandse Taal en 
Cultuur (NTC) scholen bezoek van de onderwijs-
inspectie. Deze controle vond begin maart plaats 
in de vorm van gesprekken met docenten, 
bestuur, ouders en leerlingen, als ook het 
bekijken van lesmateriaal, het leerlingvolg-
systeem en het observeren van de lessen. Het 
bestuur en de docenten hadden zich goed 
voorbereid op deze visitatie, omdat het ook de 
mogelijkheid biedt na te gaan wat er allemaal 
goed gaat en waar nog aan gewerkt kan worden. 
 
In drie dagen werden lessen bij alle docenten op 
beide locaties bezocht, beleidsrapporten en 
verslagen doorgewerkt, data in Parnassys (het  
 

 
leerlingvolgsysteem) bekeken en werd er met 
alle belangengroepen gesproken.  
 
Een citaat: “Het team is betrokken, deskundig en 
werkt met elkaar aan nieuwe 
onderwijsontwikkelingen. De lessen zijn van 
voldoende niveau en de sfeer in de klassen is 
respectvol en veilig.” 
 
Over de samenwerking tussen bestuur, directie 
en docenten wordt opgemerkt: “Het bestuur 
werkt nauw samen met directie en het team aan 
de verbeterpunten die in het schoolplan staan. 
We zagen een professionele aanpak met een 
duidelijke taakverdeling tussen het bestuur en 
het team.” 
 
Uiteindelijk luidt de conclusie:  
“We constateren dat de kwaliteit van het 
onderwijs zowel voor primair als voor voortgezet 
onderwijs voldoende is.”  
 
Met deze vaststelling weten we dat de basis van 
het onderwijs goed is. Maar er was bij ons ook 
wat teleurstelling, omdat bijvoorbeeld de 
inspanningen die de afgelopen jaren zijn 
geleverd om het gepersonaliseerde leren op te 
zetten, nauwelijks werden meegewogen, terwijl 
deze toch bijzondere resultaten opleverden. 
 
Daarnaast krijgt de school ook twee verbeter-
opdrachten. De inspectie ziet 120 contacturen 
per jaar als zeer wenselijk, daarvan mag niet te 
veel worden afgeweken. Met 2 uur les per week 
plus huiswerk en de culturele activiteiten komen 
we daar niet aan. Daarom gaan we nu bekijken 
op welke manier we het best naar lessen van 2,5 
uur kunnen gaan.   
 
De andere opdracht heeft te maken met de 
manier waarop het leerlingenvolgsysteem nu 
wordt gebruikt. Alle resultaten van leerlingen  
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worden daarin opgeslagen, toetsresultaten, 
notities van gesprekken, indrukken van de  
leerkracht enz. Nu is het de bedoeling dat we 
gaan onderzoeken hoe we door analyse deze 
verzamelde informatie beter kunnen inzetten 
voor het ontwerpen van lesplannen voor de 
leerlingen, met als uiteindelijk doel verdere 
verbetering van alle resultaten. Al met al een 
goed resultaat waar we de komende vier jaar op 
voort kunnen bouwen. 
 
Koningsdag 
 

 
 
Gewoonlijk een kinderfeest om naar uit te kijken 
met vrijmarkten en spelletjes. Maar dit keer geen 
grote georganiseerde bijeenkomsten wegens de 
huidige lockdown. Toch werd koningsdag gevierd 
op verschillende plekken bij mensen thuis.  

 
Zo werd er op bijzondere, eigenwijze 
vormgegeven aan een lange traditie. Een 
impressie. 
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Wie komen er nog meer bij? 
Onze collega Kim van Dongen is op 6 april 
verblijd met de geboorte van Jip. Van harte 
gefeliciteerd Kim! Nu nog een klein droppie, 
misschien over een paar jaar ook Nederlandse 
les? 
 

 
 
Aanstaand vertrek 
 
Wegens vertrek naar Nederland in verband met 
een nieuwe baan in het onderwijs, zal ik eind 
van dit schooljaar afscheid nemen als directeur 
en leerkracht van het voortgezet onderwijs. 
Samen met collega’s en het bestuur, zijn we op 
zoek naar een opvolger voor beide functies. 
Kent u mensen die mogelijk interesse hebben 
dan horen we dat graag van u via de mail 
(lotje@nederlandseschoolkaapstad.com). 
Informatie over de vacature is te vinden op de 
website van de school: 
https://www.nederlandseschoolkaapstad.com/ 
 
Verjaardagen (Alsnog en alvast… Gefeliciteerd!) 
 
APRIL 
1 Lotte Schonck (12) 
8 Pepijn Schonck (10) 
14 Josephine Geboers (10) 
21 Mila Jordaan (10) 

 
MEI 
2 Maurits Baalbergen (14) 
 
JUNI 
6 Melle Zuidgeest (9) 
12 Jasper van der Kaaij (8) 
12 Laurien van der Kaaij (8) 
14 Margot Mellema (7) 
17 Sasha Overweter (9) 
17 West Westendorp (6) 
24 Jess Boyes (9) 

 
Besturende zaken 
 
Het bestuur wil alle leerkrachten bedanken voor 
hun flexibiliteit en inzet tijdens het bezoek van 
de inspecteur en vooral voor het enthousiasme 
en de snelle omschakeling naar het online les 
geven!  
 
  
Namens bestuur en leerkrachten, 
 
Antoś Szkudlarek 
 


