
 

 

 DE DROOMTORENS 

Op onze NTC-school geven we Nederlandse taal- en 
cultuurlessen aan kinderen uit Oxfordshire en 
omgeving die deels Nederlandstalig opgevoed 
worden. Elke zaterdagochtend komen ongeveer 45 
meertalige kinderen met een Vlaamse of 
Nederlandse achtergrond naar onze school in het 
centrum van Oxford. In vier leeftijdsgroepen krijgen 
ze op hun eigen niveau les van gekwalificeerde en 
enthousiaste leerkrachten.  

 

NEDERLANDSE LESSEN… EN MEER 

Naast de reguliere lessen worden er culturele 
activiteiten georganiseerd voor de leerlingen en hun 
ouders. Zo vieren we Sinterklaas, Driekoningen en 
Koningsdag, en is er een kerstlunch, een barbecue en 
een jaarlijks schooluitje. Voor kinderen van 0-4 jaar 
is er een paar keer per trimester een Ouder & 
Kindgroep – De Droomtorentjes. 

CONTACT 

De Droomtorentjes for ages 0 - 4 

Once a month on Saturday from 10am-12pm at St 
Ebbe’s School (see below for address). Cost £3 per 
family, please email droomtorentjes@de 
droomtorens.org.uk if you would like to come 
along. 

NTC-School ‘De Droomtorens’ for ages 4 - 14 

Saturday 9.30am-12.45pm 
St Ebbe’s Primary School 
Whitehouse Road 
Oxford OX1 4NA 
 
info@dedroomtorens.org.uk 
www.dedroomtorens.org.uk 
Tel. 07-907584358 
 

 

 

Stay in touch with your Dutch!! 

             

WELCOME! 

to all children aged 0 to 14 who have one or two 

Dutch-speaking parents and want to attend pri-

mary-level classes in the language and culture of 

the Netherlands and Flanders 

 

www.dedroomtorens.org.uk 
Tel. 07-907584358 
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DE DROOMTORENS  

At our school we teach Dutch language and culture to 
children from in and around Oxfordshire who have 
previous experience with the language. Every Satur-
day morning during term time, approximately 45 chil-
dren with a Dutch or Flemish background come to our 
school in the centre of Oxford. They are taught by our 
team of fully qualified and enthusiastic teachers, 
each at their own level and within their age groups.  

 

DUTCH LESSONS… AND MORE 

In addition to regular lessons, we organise cultural ac-
tivities for our pupils and their families. We celebrate 
St. Nicholas, Epiphany and the King’s Birthday, and 
organise a Christmas Lunch, a BBQ and an annual 
school excursion. Once a month we also organise ‘De 
Droomtorentjes’ – a Parent & Child group for children 
aged 0 to 4 years.  

 

ONZE DOELSTELLING 

Het doel van de NTC-school De Droomtorens is om 
de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven 
binnen de opvoeding van het kind.  

Voor kinderen die in de toekomst teruggaan naar 
Nederland of Vlaanderen willen we de overgang naar 
het basisonderwijs daar zo soepel mogelijk laten 
verlopen. Voor kinderen die hier opgroeien is een 
goede kennis van de Nederlandse taal belangrijk voor 
het verstevigen van de band met hun 
Nederlandstalige ouder(s), familie en vrienden. Alle 
leerlingen worden jaarlijks getest door middel van 
het Cito-leerlingvolgsysteem, zoals dat ook in 
Nederland gebruikt wordt. Als de kinderen de school 
hebben doorlopen, hebben ze een goede basis voor 
het (I)GCSE-examen Nederlands. Op onze school 
bieden we géén Nederlands als Vreemde Taal aan. 

We zijn aangesloten bij de Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland (NOB); dit garandeert 
dat de kwaliteit van het onderwijs op onze school 
periodiek gecontroleerd wordt door de Nederlandse 
Onderwijsinspectie. 

Schoolinspectie 2016: “Uitgesproken sterke punten zijn 
een prettig en taakgericht leerklimaat, een efficiënte 
besteding van de beschikbare leertijd en de 
betrokkenheid en tevredenheid van de ouders.” 

OUR MISSION 

The mission of Dutch Language and Culture (NTC) 
School ‘De Droomtorens’ is to introduce Dutch lan-
guage and culture into your child’s primary educa-
tion.  

For children returning to The Netherlands or Belgium 
we aim to make the transition back into primary ed-
ucation there as smooth as possible. For children who 
are staying in the UK, a good foundation in the Dutch 
language is important for strengthening ties with 
their Dutch-speaking parent(s), family and friends. All 
pupils are monitored for progress and tested annu-
ally using the same Cito system that is used in the 
Netherlands. After completing their final year, the 
children have a good grounding for the (I)GCSE Dutch 
exam. We do not teach Dutch to children who have 
no previous experience with the language.  

As an affiliate of the NOB, the overseas educational 
branch of the Dutch Ministry of Education, Culture 
and Sciences, the quality of education at our school is 
subject to regular inspections by the Dutch Inspec-
torate.  


