
 

 

BLOG Juni 2020 

Kom je ook naar de Nederlandse school Kaapstad? 

“Onze kinderen hebben het al veel te druk met de dagschool, huiswerk, sporten en playdates. 
Nederlandse/ Vlaamse les op de Nederlandse School Kaapstad is echt te veel voor ze.” 

“Mijn kinderen spreken goed Nederlands, lezen Nederlandse boeken, okay de whatsapp 
berichten in het Nederlands zijn soms grappig, maar waarom zouden ze perfect Nederlands 
moeten schrijven? Is Nederlandse/ Vlaamse les op de Nederlandse School Kaapstad wel echt 
nodig?”  

Zes redenen om juist wel Nederlandse/ Vlaamse les te volgen bij de Nederlandse School 
Kaapstad: 

1.     Je kunt gemakkelijker instromen in het Nederlandstalig onderwijs op je eigen niveau als 
je (terug) verhuist naar Nederland/ Vlaanderen. 

2.     Als je thuis Nederlands/ Vlaams met elkaar spreekt, leer je niet de taalregels zoals je die 
in het Nederlands/ Vlaams onderwijs wel leert. 

3.     Door het beheersen van de moedertaal en het volgen van Nederlands/ Vlaams taal- en 
cultuuronderwijs leer je meer over je identiteit en het land waar je vandaan komt. 

4.     Om een taal goed te beheersen moet er veel geoefend worden. Als de schooltaal het 
overneemt, is het lastig om je moedertaal op niveau te houden. 

5.     Het komt regelmatig voor dat kinderen die in het buitenland wonen graag in Nederland/ 
België gaan studeren. Om makkelijk in te stromen bij Nederlandstalige universiteiten/hoge 
scholen is een certificaat Nederlands als vreemde taal heel erg handig. Ook ervaren 
studenten die de Nederlandse taal goed vaardig zijn, minder cultuurverschillen als ze in 
Nederland gaan studeren. 



6.     Voor mensen die nooit meer terugkeren naar Nederland is het handig om de 
Nederlandse taal te beheersen om te kunnen communiceren met familie die nog in Nederland 
woonachtig is. 

Daarbij is het gewoon leuk om Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes te hebben in 
Kaapstad! 

Een quote van een ouder die onlangs teruggekeerd is naar het reguliere onderwijs in 
Nederland: 

“Door de lessen op de Nederlandse School Kaapstad konden mijn kinderen makkelijk 
instromen in het reguliere onderwijs in Nederland. De leerkrachten in Nederland gaven mijn 
kinderen een compliment over het niveau van hun spelling. Dankzij de lessen op de 
Nederlandse School Kaapstad is hun Nederlands gelijkwaardig aan het niveau van de andere 
leerlingen in Nederland. Hier ben ik zeer trots op. Nederlands onderwijs volgen in het 
buitenland is zeer belangrijk voor de ontwikkeling van de Nederlandse taal. Blijf je kinderen 
daarom stimuleren, ook al vraagt het soms veel van ze. ” – Irma van der Kaaij  

Het schooljaar 2020/2021 op de Nederlandse School Kaapstad begint weer op woensdag 
15 juli (in Noordhoek) / en vrijdag 17 juli (in Mowbray).  Meld je hier aan voor 4 gratis 
proeflessen!   

Let op: indien de Covid-19 regulaties nog van kracht zijn, worden de lessen tijdelijk 
online gegeven. 

 


