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VOORWOORD 

 

Voor u ligt het schoolplan van Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) School De Droomtorens, 

voorheen Stichting Nederlands Onderwijs Oxfordshire (SNOO).  Wij zijn een middelgrote NTC 

school met vier vaste leerkrachten en één invalleerkracht, twee klassenassistenten, rond 35 

leerlingen en vijf bestuursleden. Onze school is in januari 2006 van start gegaan en dit is ons vierde 

schoolplan.  

 

Dit schoolplan waarborgt de aansluiting bij het onderwijs in Nederland, maar zal ook ruimte geven 

voor eigen invulling. Het sluit aan bij de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), waarbinnen de 

opdracht ligt de kerndoelen voor Nederlandse taal aan te bieden.  

 

Met behulp van het raamschoolplan van Stichting NOB en voortbouwend op eerdere schoolplannen 

hebben het bestuur en de leerkrachten een aantal beleidsdoelen samengesteld. Wij streven er naar 

alle beleidsdoelen te bereiken om zo de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. 

 

Met behulp van dit schoolplan hopen wij de Nederlandse en Vlaamse kinderen uit Oxfordshire en 

omliggende counties te kunnen voorzien van hoog kwalitatief, plezierig, en voor de ouders 

betaalbaar, NTC-onderwijs op basissschoolniveau.   

 

 

Het Bestuur, de Leerkrachten,   

 

NTC-School ‘De Droomtorens’  
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1. Context, missie en visie: de bestaansreden van de school 

 
 1.1 Context 

 

Bij het opstellen van het schoolplan is uitgegaan van de doelstellingen en prioriteiten die de 

kwaliteit van het onderwijs in onze school handhaven en verbeteren. Het schoolplan heeft dus 

vooral de functie van beleidsdocument; hiermee willen wij voor de periode 2018-2022 het beleid 

vaststellen met betrekking tot de volgende onderdelen:  

 

• onderwijskundig beleid,  

• personeelsbeleid,  

• beleid met betrekking tot bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 

(kwaliteitszorg), 

• overige beleidsterreinen (algemeen strategisch, financieel, materieel en relationeel). 

 

In het schoolplan hebben wij het beleid vastgesteld voor een planmatige school-ontwikkeling. Het 

dient tevens als uitgangspunt voor de planning per schooljaar. Een ander doel van het schoolplan is 

het stimuleren van een dialoog over de kwaliteit van het onderwijs en over het onderwijsbeleid van 

de school tussen de teamleden (de leerkrachten en het bestuur van de school), en de ouders. 

 

Tenslotte is het schoolplan ook bedoeld als verantwoording aan de Stichting NOB en de overheid: 

het schoolplan wordt in ontvangst genomen door de inspectie en bij schoolbezoek getoetst aan de 

werkelijke situatie. 

 

Uitgaande van het raamschoolplan van de Stichting NOB hebben de leerkrachten en het bestuur 

gediscussieerd over het nieuwe schoolplan. Er zijn keuzes geformuleerd voor verandering- c.q. 

verbeteringsonderwerpen voor de komende vier jaar en er is een trajectplanning gemaakt ten 

aanzien van de keuzes. In de komende algemene oudervergadering zal hierover met de ouders 

worden gepraat. Het bestuur en de leerkrachten hebben in overleg met elkaar het schoolplan 

vastgesteld.  

 

In het schoolplan zal een aantal malen worden verwezen naar reeds bestaande procedures, 

beleidsstukken en afspraken. Het gaat daarbij om: 

 De jaarlijkse schoolgids; deze geeft aan hoe in het betreffende schooljaar aan het schoolplan 

gewerkt wordt; 

 De zelfevaluatie van de school 

 De ouderenquête 

 De groepsmappen van de leerkrachten 

 De bestuurskalender 

 Het bestuursstatuut 

 

 

Tussen schoolgids en schoolplan zijn, naast duidelijke verschillen, ook belangrijke verbindingen. 

Het belangrijkste verbindingspunt is dat beide een middel zijn binnen het kwaliteitszorgsysteem. 

Hierbij wordt zowel uitgegaan van door de wetgever gestelde (kern)doelen als ook van de door de 

school zelf vastgestelde missie en verbeterdoelen. Die verbeterdoelen vallen uiteen in twee 

categorieën: 

 

 Verbeterdoelen op de middellange termijn, die in het vierjarig schoolplan zijn uitgezet. Dit 

schoolplan vormt de étalage van te verbeteren onderwerpen; 
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 Verbeterdoelen die in het komende schooljaar prioriteit krijgen en onder de kop ‘Doelen en 

resultaten van het onderwijs’ vermeld worden in de schoolgids. In elke volgende schoolgids 

blikt de school terug en geeft ouders informatie in hoeverre de in de vorige schoolgids gestelde 

verbeterdoelen ook inderdaad bereikt zijn. 

 

Jaarlijks zullen de verandering- en verbeteringsonderwerpen van het desbetreffende schooljaar 

worden geëvalueerd door  team en bestuur op basis van de genoemde documenten in bronnen in 

hoofdstuk 4. In de jaarlijkse schoolgids zal hierover worden gerapporteerd. In het schooljaar 2022-

2023 zal het volledige schoolplan opnieuw worden geëvalueerd en vernieuwd. 

 

 

De school in haar specifieke situatie 
 

Onze school is in januari 2006 van start gegaan en is ontstaan uit de behoefte om kinderen in 

Oxfordshire en omgeving van “Nederlands Taal en Cultuur” onderwijs te kunnen voorzien.  De 

Droomtorens is een NTC-school voor kinderen vanaf 4 tot en met 14 jaar (groepen 1 t/m 8) die de 

Nederlandse taal al in zekere mate beheersen. 

 

Waar we ooit begonnen met één leerkracht en 15 leerlingen, en ten tijde van het vorige plan in 

2014, vier leerkrachten, twee klassenassistenten en 41 leerlingen hadden, telde de school in het 

schooljaar 2017-2018 vier leerkrachten, twee klassenassistenten en 45 leerlingen. 

Dit aantal is in de loop van het schooljaar 2018-2019 teruggelopen naar 41 leerlingen, en aan het 

begin van het schooljaar 2019-2020 tot 36 als gevolg van Brexit.  

 

De school maakt gebruik van vier klaslokalen op een basisschool in Oxford, St. Ebbe’s Primary 

School (in Grandpont). De lessen vinden plaats op zaterdagochtend aangezien alle kinderen op 

voltijdse dagscholen zitten in Oxfordshire en omringende provincies. Voor een groot aantal 

kinderen die onze NTC-school bezoeken, is door de ouders bewust gekozen voor het Nederlands als 

moedertaal en voor Nederland of België als het land waarmee speciale emotionele en culturele 

banden onderhouden worden. Ons onderwijs heeft daarom een belangrijke taak als centrum van de 

Nederlandse taal en Nederlandse en Vlaamse cultuur. Sommige leerlingen zijn na verloop van tijd 

naar Nederland of België teruggekeerd om daar hun schoolloopbaan voort te zetten. Velen blijven 

in Groot-Brittanië en weer anderen vertrekken naar derde landen en blijven daar NTC-onderwijs 

volgen. 

 

 

Leerlingen- en ouderpopulatie en NTC Richtingen 
 

Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op 

basis van de doelstellingen van ons onderwijs, maken wij onderscheid tussen NTC Richting 1 en 2 

zoals gedefinieerd door de stichting NOB. 

 

NTC Richting 1: Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland of België en moet een 

terugkeer in het Nederlandse onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de 

kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende 

jaargroepen. Bij deze leerlingen is Nederlands de dominante taal in de thuissituatie, daarnaast 

spreken zij de dagschooltaal en eventueel de taal van het land. De woordenschat zal daarom 

variëren en het schriftelijk taalgebruik zal beïnvloed zijn door het onderwijs in de dagschooltaal. 

 



 
 NTC-School de Droomtorens 2018-2022 

 

 

6 

NTC Richting 2: Doel is het zo goed mogelijk op peil houden van de Nederlandse taal, met het 

oog op een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met één van 

de ouders Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de 

dagschooltaal. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden op een 

maximale afstand van twee jaar gevolgd. Deze kinderen zullen thuis wel Nederlands spreken, maar 

over het algemeen zal in het gezin een andere taal dominant zijn. De nadruk in NTC-onderwijs zal 

in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van mondelinge 

taalvaardigheid. 

 

Bij de aanname wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het Nederlandse 

taalniveau van het kind. Op basis daarvan wordt bepaald of het kind wordt toegelaten. De instroom 

is een mengelmoes van kinderen die onlangs uit Nederland of België verhuisd zijn, anderen voor 

wie dat wat langer geleden is en weer anderen die er nooit gewoond hebben. Wanneer een kind 

toegelaten kan worden, wordt hij of zij uitgenodigd om een proefles bij te wonen. Tijdens de 

proefles kunnen de leerkrachten peilen of het kind in de juiste groep geplaatst is. Na de proefles 

vindt een intakegesprek plaats waarin de verwachtingen van zowel de ouders als de leerkracht 

besproken worden. Soms is het tijdens de proefles niet mogelijk een richting te bepalen. In dat 

geval kan dan in overleg een proefperiode aangegaan worden waarna een besluit wordt genomen 

over de richting.  

 

Onze school heeft ervoor gekozen een onderwijsaanbod te verschaffen voor NTC richtingen 1 en 2. 

Onderwijs voor kinderen in NTC Richting 3 (Nederlands als vreemde taal) wordt niet op deze 

school aangeboden. Nederlands als vreemde taal vereist een ander soort leerstofaanbod en manier 

van lesgeven. Dit past niet in onze huidige doelstellingen. De populatie van onze NTC school 

bestaat momenteel uit 7 NTC Richting 1 kinderen en 29 NTC Richting 2 kinderen.  

 

 

 1.2 Onze missie: waar we voor staan 
 

 De NTC-school heeft als taak de Nederlandse taal en cultuur een plaats te geven binnen de 

totale opvoeding van het kind; 

 Leerstof en vaardigheden die bij het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur overgedragen 

worden, staan ten dienste van de totale persoonlijkheidsvorming; 

 De NTC-school stelt zich als doel om de aansluiting met het Nederlandse onderwijs zo goed 

mogelijk te laten verlopen. Wij werken daarbij met twee verschillende NTC richtingen, die 

elk hun eigen doelen hebben ten aanzien van het niveau van de leerlingen (zie paragraaf 

2.2). 

 Om het NTC-onderwijs succesvol te kunnen laten verlopen, streven wij naar 120 

onderwijsuren per jaar, conform de norm van de onderwijsinspectie, c.q. drie uur 15 

minuten per week.; 

 Naast de Nederlandse taal, maakt ook de Nederlandse en Belgische cultuur onderdeel uit 

van het onderwijsaanbod via onder andere het vieren van Sinterklaas, Carnaval en 

Koningsdag; 

 Hiernaast maken we gebruik van de kwaliteiten van de leerkracht van Groep 7 en 8 en 

bieden we bijkomende lessen in aardrijkskunde en geschiedenis van Nederland, net als de 

expertise van een van de ouders die in 2018 bijkomende lessen in kunstgeschiedenis heeft 

gegeven; 

 Wij werken als NTC-school doelbewust met interactief taalonderwijs omdat we er van 

overtuigd zijn dat onze leerlingen zo het beste kunnen leren. 
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Externe ontwikkelingen: kansen en bedreigingen 
 

Oxford is een stad met een internationaal karakter waar mensen komen en gaan. De verdere groei in 

onze leerlingenpopulatie de afgelopen 4 jaar verhult deels dat er naast nieuwe aanwas ook een 

aantal vertrekkende gezinnen en afhakende leerlingen is geweest Dit laatste is echter in het laatste 

jaar versterkt door de gevolgen van de onzekerheid met betrekking tot Brexit. Dit vormt voor onze 

school een uitdaging om flexibel en creatief te reageren op schommelingen in het aantal leerlingen 

zodat er op de gewenste niveaus les kan worden gegeven en leerlingen kunnen samenwerken met 

leeftijdsgenoten. Tot op heden is een gedifferentieerde aanpak in combinatiegroepen gebruikt om 

de leerlingen verantwoord les te geven.  

 

Wat betreft het wisselende leerlingenaantal is bij werving en selectie ook gebleken dat het 

aantrekken van met name geschikte leerkrachten, maar deels ook invalkrachten, moeilijk is. We 

zijn sterk afhankelijk van een klein aantal zeer gemotiveerde leerkrachten die de kinderen wekelijks 

lesgeven. Daarnaast moeten ook ouders gemotiveerd blijven om wekelijks naar de school te komen 

en om bestuurlijke en praktische bijdrages te leveren. 

 

De school blijft doorgaan  met  gerichte marketingcampagnes te voeren, via onder andere publiciteit 

in een lokaal huis-aan-huis tijdschrift en een Facebook pagina. Dit lijkt enkele nieuwe leerlingen 

opgeleverd te hebben. Ook heeft de school een website, die m.b.v. tekst en fotos een indruk geeft 

van haar activiteiten, zowel op didaktisch als cultureel en sociaal gebied, en zodoende voor 

potentiële ouders/leerlingen een bron van informatie is.   

 

Voor de komende jaren worden nog verdere veranderingen verwacht. Brexit heeft een invloed op 

het aantal nieuwe Nederlandse en Vlaamse gezinnen die zich vestigen in Engeland en het blijven 

aantrekken van nieuwe kinderen blijft een punt van zorg.  Ten slotte is de relatie met St Ebbes 

School een voortdurend aandachtspunt, al is dit sinds 2019 sterk verbeterd door de gezamenlijke 

beslissing om de tussenorganisatie (School Space), die de huur tussen St Ebbes en De Droomtorens 

regelde, buitenspel te zetten. De huurkosten zijn hierdoor sterk verminderd.  

 

 

Onze interne sterke/zwakte-analyse 

 

De school werd in 2016 door de Onderwijsinspectie grotendeels positief tot zeer positief 

beoordeeld.  

 

Het inspectierapport heeft de volgende conclusie:  

 

De kwaliteit van het onderwijs op de NCT school De Droomtorens is van ruim voldoende 

niveau. Ondanks de bezuinigingen en de wisselingen in het bestuur, heeft de school de 

kwaliteit vast weten te houden en op sommige gebieden zelfs verbeterd ten opzichte van het 

vorige inspectiebezoek. 

De inzet van het team en het bestuur zijn hierin cruciaal geweest. De kwaliteit van het 

onderwijs is op alle onderzochte gebieden van minimaal voldoende niveau. 

 

De afgelopen jaren is veel energie gestoken in communicatie met ouders en 

ouderbetrokkenheid. Dit heeft zichtbaar positieve resultaten. Uitgesproken sterke punten 

zijn een prettig en taakgericht leerklimaat, een efficiënte besteding van de beschikbare 

leertijd en de betrokkenheid en tevredenheid van de ouders. 
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Hoewel als voldoende beoordeeld, liggen er onder andere nog verbeterpunten in de 

kwaliteitszorg van de school. De Droomtorens kan de verbeteractiviteiten concreter maken 

en meer en beter prioriteren. Ook verzamelt de school veel gegevens om het onderwijs te 

evalueren. Hier kan zij meer gebruik van maken om haar onderwijs te verbeteren. 

Het bestuur en team herkennen deze verbeterpunten. 

 

Gezien het kwaliteitsprofiel valt de school onder de reguliere toezichtsystematiek van de 

inspectie. Dit betekent dat de inspectie de school in principe over vier jaar weer bezoekt met 

een kwaliteitsonderzoek. 

 

We zijn hier als school natuurlijk trots op, maar het is ook nodig om dit kwaliteitsniveau te 

handhaven en verder te werken aan die punten die nog beter kunnen. Sinds 5 jaar heeft onze school   

een bestuurslid specifiek belast met de portefeuille kwaliteitszorg, hoewel anderen (met name de 

voorzitter) hier ook mee bezig zijn. Zo stuurt ons bestuurslid kwaliteitszorg een 

schoolverlatersenquete naar de ouders van alle schoolverlaters die terugkeren naar Nederland of 

België. Hierin wordt getoetst hoe ons onderwijsniveau aansluit met dat van hun nieuwe school.     

Verder is de laatste jaren het aantal sociale activiteiten verder uitgebouwd. Naast het bestaande 

Sinterklaasfeest en de viering van Koningsdag zijn er nu ook een jaarlijks schooluitje in juni, 

carnaval en een barbecue in september. 

 

Toch zijn er ook punten van zorg.  Uit ervaringen van de afgelopen jaren blijkt dat de school geen 

adequaat onderwijs kan geven aan kinderen met speciale behoeften; hier is simpelweg geen extra 

ondersteuning voor aanwezig, die bijvoorbeeld in dagscholen wel bestaat. Momenteel is daarom 

besloten dat de school in zulke gevallen niet kan voorzien. Het is echter niet uitgesloten dat dit in 

de toekomst kan veranderen. 

 

Verder is de continuïteit van leerkrachten en bestuur een potentieel probleem. De school wordt al 

jaren getrokken door sterk gemotiveerde leerkrachten waarvan er ondertussen drie een leeftijd 

bereikt hebben van 60+ jaar. Dit kan op middellange termijn voor een probleem van continuïteit 

zorgen. Ondanks het teruglopend aantal kinderen in 2019, heeft de school daarom besloten om een 

nieuwe jonge leerkracht aan te trekken voor Groep 5 en 6 en wordt zodoende gebouwd aan een 

duurzame bezetting van het leerkrachten-team. In beperkte mate zou ook  met andere NTC-scholen 

kunnen samengewerkt worden om dit op te vangen. Ook het vinden van bestuursleden is niet altijd 

eenvoudig: meestal moeten mensen hiervoor actief benaderd worden. Het is een stuk eenvoudiger 

om ouders te vinden die af en toe praktische hulp willen bieden. 
 

 

1.3  Onze visie 
 

Vanwege de kenmerken van de leerlingenpopulatie van deze NTC-school en binnen de elementen 

die wij aangewezen hebben als onze missie willen wij in de komende vierjarige periode in het 

bijzonder aandacht besteden aan: 

 

 De aansluiting met het Nederlands onderwijs middels de schoolverlatersenquete; 

 Digitaal invoeren van de CITO-toets uitslagen  

 De invoering van nieuwe taalmethoden, om zo interactief, sociaal en coöperatief 

taalonderwijs te kunnen bieden, dat aansluit bij de huidige taaldidactische opvattingen; 

 Woordenschatonderwijs; 

 Leesbevordering; 

 Het gebruik van digitale onderwijsmiddelen; 

 Het behouden van een goed op elkaar ingespeeld team van leerkrachten; 
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 Een goede balans tussen groepsactiviteiten en zelfstandig werken; 

 Het bevorderen van samenwerking tussen de groepen; 

 Het werken met een systeem voor kwaliteitszorg gebaseerd op jaarlijkse zelfevaluatie en 

verbeterplannen; de jaarlijkse schoolenquête digitaliseren en onderzoeken of we deze 

vorm van evaluatie ook voor andere kwaliteitspeilingen in willen zetten. 

 Het grote succes van de maandelijkse Ouder en Kindgroep ‘de Droomtorentjes’, voor 

kinderen onder de 4 jaar en hun ouders,  consolideren.  en onderzoeken of er interesse 

bestaat om een NTC-peutergroep te starten en/of hoe we de groep kunnen optimaliseren 

naar frequentie, tijdsduur, programma, locatie en kosten. 
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2. Het onderwijs 

  
2.1 Algemeen 

 

Het onderwijsaanbod: doelen en methoden 
 

Ons NTC onderwijs heeft als doelstelling om aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland en 

België, zodat kinderen bij terugkeer een minimale achterstand zullen hebben in het Nederlandstalig 

onderwijs. Deze doelstelling heeft op onze school slechts voor enkele ouders prioriteit, omdat lang 

niet iedereen concrete plannen heeft om naar Nederland terug te keren. We richten ons bij deze 

leerlingen op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de 

deelvaardigheden van de Nederlandse taal. 

 

Het onderwijs in de Nederlandse taal is erop gericht dat de leerlingen: 

 Vaardigheden ontwikkelen waarmee ze de Nederlandse taal doelmatig gebruiken in situaties 

die zich in het dagelijks leven voordoen; 

 Kennis en inzicht verwerven omtrent betekenis, gebruik en vorm van de taal; 

 Plezier hebben of houden in het gebruiken van de taal; 

 Kennis, inzicht en vaardigheden verwerven om hun mogelijkheden in verschillende 

taalsituaties te vergroten. 

 

We onderscheiden spreken en luisteren, lezen, schrijven (stellen) en taalbeschouwing. De 

verschillen bij het onderwijsaanbod voor de verschillende NTC Richtingen liggen vooral op het 

gebied van de leerstofinhoud en ordening van de leerstof. Er bestaat verschil in de accenten die op 

de verschillende deelgebieden worden gelegd, de volgorde waarin bepaalde leerstof wordt 

aangeboden en uiteraard het beginniveau van de leerstof. Zo moet bij NTC Richting 2 leerlingen, 

zowel in de onderbouw als in de bovenbouw, veel meer aandacht besteed worden aan woordenschat 

en mondelinge taalvaardigheid dan bij NTC Richting 1 leerlingen. Begrijpend luisteren moet in het 

aanvankelijk Richting 2 onderwijs een nog belangrijkere plaats innemen dan in het onderwijs aan 

Richting 1 leerlingen. Daar zal het spelling- en stel onderwijs weer een belangrijker accent krijgen. 

Ons onderwijs is grotendeels gericht op Richting 2 leerlingen. 

 

De lessen Nederlandse en Belgische cultuur beogen het in stand houden en versterken van de 

verbondenheid met de Nederlandse en Belgisch cultuur. De cultuurlessen worden gegeven ter 

ondersteuning van en als aanvulling op de taallessen. 

 

Uitgaande van de verschillende NTC richtingen worden de doelstellingen voor het taal- en 

leesonderwijs nader omschreven. Met name bij het opstellen van de onderwijsinhoud komt de 

complexiteit van ons NTC-onderwijs naar voren: hoe creëren we voldoende taalgebruik situaties 

die motiverend voor de leerlingen zijn, terwijl we toch voldoen aan de gestelde doelstellingen zoals 

hierboven beschreven. Een gedegen voorbereiding, zowel didactisch en organisatorisch als wat 

betreft de keuze van materialen vinden we noodzakelijk om kwalitatief goed werk te leveren.  

 

Doelstelling NTC Richting 1 

Ons NTC-onderwijs heeft in deze situatie als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in 

Nederland. We richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor 

de deelvaardigheden van de Nederlandse taal (zie bijlage 1) en de tussendoelen zoals geformuleerd 

voor de verschillende jaargroepen.  
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Doelstelling NTC Richting 2  

Wanneer één van de ouders Nederlands spreekt met het kind en de andere ouder niet, heeft de 

leerling te maken met twee of zelfs meerdere talen. Het Nederlands zal vaak niet de dominante taal 

zijn binnen het gezin. Ons onderwijs streeft er naar de kerndoelen, zoals deze geformuleerd zijn 

voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal, en de tussendoelen, zoals geformuleerd voor de 

verschillende jaargroepen, met maximaal een achterstand van twee jaar te bereiken. 

Omdat in de lagere leerjaren de startsituatie anders is, is daar het gebruik van aanvullende 

leermiddelen en didactiek veelal noodzakelijk. 

 

Onze school hanteert een zekere mate van flexibiliteit wat betreft Richting 2 kinderen. Dit betekent 

dat Richting 2 kinderen die het niveau van Richting 1 bereiken of benaderen, in overleg met de 

ouders Richting 1 lesstof aangeboden kan worden. Voor de duidelijkheid willen we benadrukken 

dat deze flexibiliteit niet geldt voor het aanbieden van Richting 3 lesstof aan de Richting 2 kinderen 

die tegen het niveau van Richting 3 aanzitten. Voor deze leerlingen wordt een verbeterplan 

opgesteld, aangezien de school geen Richting 3 onderwijs aanbiedt en dit ook niet van plan is. 

 

 

Onderwijsplanning voor NTC Richtingen 1 en 2 

 

Vakgebied  
Doelen van de school Methoden / materialen Didactisch handelen in de 

praktijk 

Technisch lezen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begrijpend lezen 

 

Groep 1-2 beginnende 

geletterdheid: boekorientatie, 

taalbewustzijn en het 

alfabetisch principe. 

Aanvankelijk 

lezen: groep 3 

de klanktekenkoppeling en 

het leren lezen van Ned. 

woorden en zinnen  

Voortgezet lezen: goed 

technisch leren lezen en 

begrijpen van moeilijkere 

woorden en teksten  

(avi4-9) 

Groep 4-8 Voortgezet lezen: 

goed technisch leren lezen 

en begrijpen van moeilijkere 

woorden en teksten ( avi4-9) 

leessleutel 1-2 

Eigen lessen leerkracht. Materialen 

oa: lettermuur,woordenmuur, 

letterboekje. 

Van beginnende geletterdheid tot 

lezen 

 

‘Zo leer je lezen en spellen’ 

methode voor groep 3  

 

Methode  

De leessleutel (groep 1,2 en 3) 

Zelfgemaakte boeken met foto’s 

van het dagelijks leven van de 

kinderen en door de kinderen 

bedachte bijbehorende teksten. 

Prentenboeken en door de 

leerkracht  gemaakte luisterboeken . 

 

Diverse leesboekjes ingedeeld in 

niveaus voor groepen 3/8 

Nieuwsbegrip 

 

Zie groepsmap 

(map in de klas, waarin 

lesinformatie staat 

weergegeven) 

Mondelinge 

taalvaardigheid 

Vergroten van spreek- en 

luistervaardigheid in 

verschillende situaties 

Leessleutel 1-2  en eigen lessen 

leerkracht (groep 1 en 2), leessleutel 

3 (groep 3). 

Taal actief  

Zie groepsmap 

 

Taalbeschouwing 

 

Inzicht krijgen in de opbouw 

van woorden/zinnen/teksten 

in Nederlandse taal 

Bij groep 1 en 2: 

Leessleutel (groep3) 

Taal actief 

Boekbespreking 

Spreekbeurten 

 

Zie groepsmap 
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Boekorientatie, 

taalbewustzijn 

Stellen en informatie- 

verwerking 

Stelopdrachten met 

gevarieerde doelstellingen 

kunnen maken,zie ook 

tussendoelen gevorderde 

geletterdheid strategisch 

schrijven en informatie-

verwerking (voor advies 

website st.NOB) 

Bij groep 1 en 2: 

functioneel schrijven en 

lezen 

Leessleutel (groep3) 

Taal actief ; toepassingsgerichte 

stelopdrachten, die zich lenen voor 

zelfstandige werkopdrachten in de 

klas en huiswerkopdrachten.  

 

Zie groepsmap 

 

Woordenschat 

 

Verbreding en verdieping 

van de woordenschat 

Leessleutel (groep 1,2  en 3) 

Eigen lesmateriaal leerkracht in 

groep 1 en 2. 

Woordenstart 

 

Taal actief 

Woordenschatprogramma  

 

 

Zie groepsmap. 

Veel aandacht voor werken 

met thema’s voor het leren 

in betekenisvolle situaties. 

Inzet van de woorden-

schatdidactiek volgens  

4 takt: 

Voorbewerken 

Semantiseren 

Consolideren 

Evalueren 

Spelling 

 

De spelling van de 

Nederlandse taal zo goed 

mogelijk kunnen hanteren 

Leessleutel (groep3). Zo leer je 

kinderen lezen en spellen. 

Taal actief 

  

 

 

Bij het maken van lesplanningen voor NTC richting 2 kinderen is de meertaligheidproblematiek 

nadrukkelijk aanwezig. Extra aandacht wordt besteed aan auditieve aspecten, Nederlandse 

klanktekenkoppeling, het (voortgezet) lezen, de spelling en woordenschatuitbreiding. Het bepalen 

van de lesinhoud in deze situatie hangt af van het niveau van Nederlandse taalbeheersing. Indien 

nodig worden additionele leermiddelen en didactiek toegepast, waarbij het bereiken van de 

kerndoelen (zie bijlage 2) richtinggevend zal zijn bij het bepalen van de onderwijsinhoud.  

 

Nederlandse en Vlaamse cultuur  

 

Het doel van het Nederlandse cultuuronderwijs is het bevorderen van een succesvolle terugkeer 

naar Nederland en België. We proberen voornamelijk om de verbondenheid met de Nederlandse en 

Vlaamse cultuur te behouden en te versterken. 

 

De Nederlandse cultuur wordt zoveel mogelijk thematisch geïntegreerd in het taalonderwijs. Wij 

gebruiken hiervoor de methode “NederLAND IN ZICHT”, eigen lessen van de leerkracht, 

tijdschriften en persoonlijke ervaringen van leerlingen na bezoekjes aan Nederland etc., ter 

ondersteuning. Hiernaast besteden we tijd en aandacht aan activiteiten zoals Sinterklaas, Kerstmis, 

carnaval en Koningsdag, Kinderboekenweek, het schooluitje en de barbecue. 

 

Leertijd 

 

Wij zorgen ervoor dat er voldoende tijd is voor leerlingen om zich het leerstofaanbod eigen te 

maken. Zoals in onze missie (hoofdstuk 1.2) is aangegeven, hebben wij - om het NTC-onderwijs 
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succesvol te kunnen laten verlopen - als richtlijn een aantal gewenste onderwijsuren van 120 uren 

per jaar c.q. drie uur 15 minuten per week. Deze tijd zien wij als een centrale schakel tussen het 

leerstofaanbod dat de leraar in de klas verzorgt en de resultaten die leerlingen behalen. Wij 

realiseren ons dat kinderen in Nederland - met 8 uur taalonderwijs per week - al moeite hebben de 

kerndoelen Nederlandse taal te halen: het behalen van de kerndoelen in 3 uur 15 minuten per week 

door NTC-leerlingen noodzaakt ons in ieder geval tot het optimaliseren en maximaliseren van de 

schaarse onderwijstijd en tot het stellen van leerstofprioriteiten. 

 

De feitelijke onderwijstijd maximaliseren wij door het treffen van de volgende maatregelen: 

 Onze school voert een actief beleid om onnodig verlies van deze schaarse onderwijstijd 

tegen te gaan: we zorgen ervoor dat de lessen op tijd beginnen, gaan ordeverstoringen tegen 

en doen er alles aan om lesuitval te voorkomen. De leertijd is uitgebreid door het geven van 

huiswerk; 

 Wij houden de tijd voor niet-onderwijsinhoudelijke zaken – klassenmanagement, 

administratie, organisatie – tijdens de les zo beperkt mogelijk. Vergaderingen van 

leerkrachten vinden stelselmatig plaats maandelijks op school na schooltijd. 

 

De netto onderwijstijd optimaliseren wij door onderwijs op maat te geven en door leerlingen 

zelfstandig te laten werken. Leerlingen met extra onderwijsbehoeften krijgen zo extra leertijd. 

De beperkte tijd die ons ter beschikking staat, noodzaakt ons ook tot het stellen van prioriteiten in 

de aan te bieden leerstof: welke leerstofinhoud zeker wél en welke in mindere mate aan bod moet 

komen in onze taallessen.  
 

 

2.2  Onderwijsaanbod 

 

Omgaan met verschillen 

 

De komende periode willen wij extra de nadruk leggen op het zelfstandig werken en samenwerken 

van leerlingen.  

Binnen onze NTC school hebben we te maken met een heterogene groep. Verschillende 

jaargroepen zitten bij elkaar, en binnen één jaargroep zijn weer verschillende taalniveaus (NTC-

Richting 1en 2). Door middel van gedifferentieerde instructie en goed klassenmanagement proberen 

we succesvol met deze verschillen om te gaan. Klassenmanagement heeft niet alleen tot doel het 

managen van de groep als geheel, maar het accent ligt op het organiseren van zinvolle 

leermomenten voor alle kinderen. 

Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van gedifferentieerde instructie. Dit is een mix van 

klassikale instructie, instructie in kleinere groepen en individuele instructie. Afhankelijk van de 

leerdoelstelling vinden er grote of kleine groepsactiviteiten plaats, ofwel er wordt individueel 

gewerkt. Een aantal activiteiten, zoals bijvoorbeeld: startactiviteiten, mondelinge 

vaardigheidsactiviteiten en culturele activiteiten, leent zich goed voor een klassikale instructie, 

waarna in de verwerkingsfase gedifferentieerd gaat worden.  

Factoren die onderdeel uitmaken van ons klassenmanagement zijn: de inrichting van de klas, het 

stimuleren en faciliteren van het zelfstandig werken en het gebruik maken van coöperatieve 

werkvormen.  Wij zetten de tafels zo neer, dat kinderen in groepjes samen kunnen werken en min 

of meer per leeftijdsgroep bij elkaar zitten. Verder zorgen we ervoor dat leerlingen materialen die 

ze nodig hebben, makkelijk kunnen pakken, zonder andere kinderen te storen.  

Het zelfstandig werken wordt gestimuleerd, zodat de leerkracht rustig instructie kan geven aan 

andere groepjes. 

 

Hiervoor zijn de volgende aspecten onmisbaar: 
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 Vooraf instructie gericht op het zelfstandig werken. 

 Regels en routines, het nakomen van afgesproken regels is van belang. 

 Leerlingen verantwoordelijkheid geven voor eigen leren, dit kan ondermeer door het werken 

met een taakblad, vooraf aangeven wat leerlingen kunnen doen bij moeilijkheden, leerlingen 

zelf werk laten controleren, leerlingen laten samenwerken (gebruik van zelfcorrigerende 

materialen en software is hierbij nuttig). 

 Uitdagende betekenisvolle opdrachten, die niet te moeilijk, maar ook niet te makkelijk zijn. 

 Een positieve houding van de leerkracht wanneer de kinderen zelf initiatieven en 

verantwoordelijkheid nemen. 

 

 

2.3  Het Taalaanbod 

 

Woordenschatonderwijs 

 

Voor NTC kinderen geldt over het algemeen dat ze een kleinere Nederlandse woordenschat hebben, 

omdat ze minder en in minder verschillende situaties geconfronteerd worden met de Nederlandse 

taal. 

Het is van groot belang om in het onderwijsaanbod en didactiek hiermee rekening te houden. Om 

een taal goed te spreken en te begrijpen is een voldoende kennis van woorden nodig. Dit gaat om 

het aantal woorden, maar zeker ook over de betekenisaspecten (het concept) van een woord, ook 

wel diepe woordkennis genoemd. Als er sprake is van tekorten in de woordkennis, zal een leerling 

minder profiteren van een les. Dit zal tot gevolg hebben dat een kind nog grotere tekorten in 

woordkennis zal krijgen. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is gerichte aandacht op 

woordenschatuitbreiding van groot belang.  

 

We proberen een onderwijssituatie te creëren die gericht is op het vergroten van het Nederlandse 

taalaanbod, zowel in kwantiteit als in kwaliteit. Zo oriënteren we ons op de inrichting van 

luisterhoeken, op de aanschaf van prentenboeken, op het organiseren van leesbevorderende 

activiteiten. 

In ons onderwijskundig handelen streven we ernaar te voldoen aan de volgende criteria: 

 

1. Leerkracht maakt gebruikt van de momenteel richtinggevende didactiek van M. Verhallen 

en hanteert de volgende didactische cyclus:  

 Selecteren/voorbewerken, 

 Semantiseren (uitleggen), 

 Consolideren (oefenen), 

 Controleren. 

2. Er wordt gewerkt met leermiddelen die voldoen aan de juiste didactiek; dat wil o.a. zeggen, 

thematisch geordend, voldoende herhaling en visuele ondersteuning. 

3. Registratie: de leerkracht registreert de aangeboden thema’s en de daar bij behorende 

woorden, maar gaat ook na of deze lesstof beheerst wordt. 

4. De leerkracht heeft kennis van woordenschatonderwijs. 

5. De mondelinge activiteiten liggen in de lijn van het thema van het woordenschatonderwijs. 

 

NTC en ICT 
 

In de groepen 5-8 is een laptop aanwezig waarmee de kinderen zelfstandig kunnen werken in de 

klas.    

 

 



 
 NTC-School de Droomtorens 2018-2022 

 

 

15 

 

2.4 Het volgen van de ontwikkeling 

 

Bij ons op school wordt voor de voortgangstoetsing gebruik gemaakt van methodegebonden 

toetsing. Het beoordelen van de prestaties is hierbij vooral een middel, om te zien wat de leerling 

van de lessen opsteekt om hem bij zijn leerproces optimaal te kunnen ondersteunen. Daarnaast is er 

sprake van methodeonafhankelijke toetsing. Hierbij ligt de nadruk op de beoordeling van de 

leerprestaties. Er wordt gekeken of de leerdoelen bereikt zijn tussentijds of aan het einde van een 

onderwijsperiode. Daarvoor worden bij voorkeur genormeerde toetsen gebruikt zoals de toetsen uit 

het CITO leerlingvolgsysteem. De toetsen hebben met name een signalerende functie. 

Preventieve zorg vindt plaats door de inschatting van de Nederlandse taalvaardigheid van 

leerlingen. 

Voor elke NTC richting zijn doelen gesteld en met behulp van signaleringstoetsen wordt in de loop 

van het leerproces nagegaan welke leerlingen deze doelen niet halen.  

 

Curatieve zorg betreft doorgaans de groep leerlingen die moeite heeft om de vastgestelde doelen te 

halen. Bijstelling van het programma is dan noodzakelijk. In dat geval verricht de leerkracht nader 

onderzoek en stelt een handelingsplan op, om dit vervolgens in de klas uit te voeren. Ook kinderen 

die opvallend hoger presteren dan de norm, krijgen een op onderdelen aangepast programma.  

 

In de zorg voor leerlingen onderscheiden we in het algemeen vier fasen: 

 signalering/opsporen van risicoleerlingen; 

 diagnostisering/doen van nader onderzoek; 

 remediëring/speciale begeleiding; 

 evaluatie van die speciale begeleiding. 

 

In de volgende paragrafen volgt een beschrijving van de concretisering van deze fasen bij ons op 

school. 

 

Signalering 

 

We hanteren het volgende toetsschema, dat is opgesteld overeenkomstig aanwijzingen in de handleidingen: 

Leerstofgebied Toets Groep NTC richting 

Taal Taal voor kleuters nieuw ( vervangt 

oude uitgave Taal voor kleuters ) 

 2  R1, R2,  

Spelling SVS  3 t/m 8 R1, R2 

Technisch lezen Toetspakket Drie Minuten Toets 

(nieuw) en AVI  (nieuw) inzetten als 

signaleringsinstrument, geven 

tevens diagnostische informatie. 

3 t/m 6 (evt. langer wanneer 

nodig) 

R1, R2,  

   

Begrijpend lezen Nieuwsbegrip 

CITO Begrijpend lezen 

4 t/m 8 

3 t/m 8 

R1, R2 

 

Een methodeonafhankelijke toets brengt de opbrengst van het onderwijs in beeld. Daarom moet een 

leerling worden getoetst op het niveau waarop hij/zij les krijgt. Richting 1 kinderen zijn daarin 

vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Voor NTC Richting 2 kinderen, zal geldt soms   dat een 

toets van één of twee jaar lager wordt afgenomen. 
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Diagnosticering 
 

Vooral leerlingen die op de Cito-toets niveauIV of V of op methodegebonden toetsen minder goed  

presteren worden gediagnosticeerd. 

 

Met name op het gebied van spelling moeten wij alert blijven; n.a.v. het Cito dictee kan snel 

worden nagegaan welke onderdelen niet beheerst worden. 

 

Begeleiding 

 

Als we een individueel handelingsplan opstellen, delen we dat mee aan de ouders.  

In het handelingsplan staat aangegeven wat de vraagstelling is, welke leerdoelen we stellen voor 

een vooraf vastgestelde periode, met welke middelen en werkwijzen dit bereikt wordt en hoe we dit 

organiseren. De uitvoering van dit handelingsplan geschiedt in principe door de leerkracht in de 

groep met ondersteuning van de ouders thuis. Een handelingsplan bestrijkt in de meeste gevallen 

een periode van zes weken tot 4 maanden en kan na evaluatie verlengd worden. 

In plaats van (of naast) individuele handelingsplannen werken we als dit mogelijk is ook met 

handelingsplannen voor een groep(je) leerlingen.  

 

Evaluatie 

 

Systematische toetsing en observatie vinden wij van belang om de ontwikkeling van de kinderen bij 

te houden en te beoordelen. Door een eventuele aanpassing van het onderwijsprogramma kan dit zo 

goed mogelijk op het kind worden afgestemd. Voor NTC Richting 1 en 2 speelt de vergelijking met 

leeftijdgenoten in Nederland een belangrijke rol. De klassikale toetsgegevens, observaties en 

voorbeelden van werk van kinderen verzamelen we in een map per groep. 

 

In het geval dat speciale begeleiding nodig is, kijken we na een van te voren vastgestelde periode of 

de speciale begeleiding effect heeft gehad en of voortzetting van speciale begeleiding wenselijk is. 

Dit kan in bepaalde gevallen in samenspraak gaan met medewerkers van de Stichting NOB. 

Handelingsplannen worden bewaard in het leerling-dossier. 
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3 Ondersteunende processen 
 

Bestuurlijke organisatie 

 

Het schoolbestuur wil in het algemeen vooral een uitvoerend bestuur zijn. Het bestuur bepaalt het 

beleid en voert een aantal taken uit waaronder formulering van het schoolplan, de schoolgids en de 

financiële taken. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op  de school. Onderwijskundig beleid wordt 

door de leerkrachten vormgegeven zodat deze ook goed onderwijskundig leiderschap kunnen 

voeren.  

 

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden die aan de leerkracht gemandateerd zijn, zijn 

vastgelegd in de taakomschrijving voor de leerkrachten.  

 

Financieel beleid 

 

Op onze school bestaat vooralsnog ongeveer een derde van de inkomsten uit subsidie van de 

Stichting NOB. De rest van de inkomsten komt uit de ouderbijdragen. Families die twee of meer 

kinderen op school hebben, betalen minder voor het tweede en de daaropvolgende kinderen. 

 

In 2018 heeft het bestuur besloten om de salarissen van de leerkrachten te verhogen (aanpassing aan 

inflatie en variabel loon afhankelijk van het aantal kinderen).  Aangezien we sinds 2018 weer 

kunnen rekenen op subsidies, is het lesgeld ook verlaagd.  

 

De uitgaven gaan vooral op aan salarissen van de leerkrachten en klassenassistent en en huur van 

het schoolgebouw. Daarnaast blijft de school investeren in toetsen en lesmaterialen.  

Tijdens de financiële vergadering, die in de eerste 3 maanden van het boekjaar (januari -maart) 

wordt gehouden,  wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de school. 

Belangrijke financiële veranderingen worden ook tussentijds besproken met leerkrachten en ouders. 
 

Huisvesting 

 

De school maakt momenteel gebruik van vier leslokalen op een lokale school, St Ebbes Church of 

England Aided Primary School.  We hebben daar tevens de beschikking over een aula en 

buitenspeelplaats. Veel schoolmaterialen worden door de leerkrachten meegenomen, maar er is een 

kleine opslagruimte beschikbaar waar vooral bibliotheekboeken worden opgeslagen.  

 

Personeelsbeleid 

 

De doelen van ons personeelsbeleid zijn:  

 het bevorderen van een goede werksfeer en een goed werkklimaat waarin het personeel tot 

zijn recht komt, zich geaccepteerd en veilig voelt en waar samenwerking bevorderd wordt;  

 komen tot verbetering en optimalisering van de kwaliteit van de arbeid; 

 het realiseren van een effectieve inzet van mensen ten behoeve van de doelstelling van de 

school: het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. 

 

Het bestuur heeft vastgesteld dat het operationeel beleid van de school niet eenvoudig te 

combineren is met lesgeven, daarom houdt het bestuur ook toezicht op het operationeel beleid van 

de school. 

 

Er vindt in principe eens per jaar een functioneringsgesprek plaats met de leerkrachten (rond juni) 

en eens in de twee jaar een beoordelingsgesprek. De functionering/beoordelingsgesprekken worden 
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door de coördinator gehouden met de overige leerkrachten, terwijl de voorzitter van het bestuur de 

gesprekken voert met de coördinator. 

Om de continuïteit van het onderwijs op de lange termijn te waarborgen houdt het bestuur 

nadrukkelijk in de gaten of leerkrachten wellicht gaan verdwijnen en hoe dit opgevangen zou 

kunnen worden. 
 

Veiligheidsbeleid 

 

De school heeft een EHBO kit die door een van de leerkrachten beheerd wordt. Deze leerkracht 

heeft tevens een ‘first aid’ certificaat. Een keer per jaar houden de leerkrachten een brandalarm 

oefening. Dit gaat volgens de regels van de lokale school. De leerkrachten hebben elke zaterdag de 

contactnummers van de ouders bij zich, alsook een lijst met lokale noodnummers. 

 

De Droomtorens volgt de regels van de Engelse autoriteiten wat betreft het werken met kinderen; 

dit houdt onder meer in dat leerkrachten regelmatig gecertificeerd moeten worden. Ook houden wij 

een verzekering aan die aan de lokale vereisten voldoet.  

 

Oudercontacten 

 

Contacten met ouders zijn erg belangrijk ter ondersteuning van het Nederlands leren. Belangrijk is 

dat de ouders weten wat er op school aan bod komt, zodat zij hierop kunnen inspelen. De 

Droomtorens doet twee keer per jaar verslag van de vorderingen aan de ouders. Verder worden er 

regelmatig nieuwsbrieven aan de ouders verstuurd. Ook wordt de ouders vaak gevraagd samen met 

hun kind spullen behorende bij een thema op te zoeken en mee te nemen naar school. Leerkrachten 

communiceren met de ouders d.m.v. informatiebijeenkomsten, schoolrapporten, 

tienminutengesprekken, en natuurlijk onofficiële gesprekken als ouders of leerkrachten hierom 

vragen. 

 

Een ander aspect is dat de ouders worden betrokken bij werkzaamheden die het onderwijsleerproces 

ondersteunen. Eens in de twee  weken komt er een ouder veertig minuten voor het einde van de les 

om met mondelinge taalvaardigheid en ‘Nieuwsbegrip’ te helpen. Verder helpen ouders om de 

beurt mee met de inrichting van het lokaal en het opruimen. 

De Droomtorens heeft een klachtenregeling die in de schoolgids staat vermeld.  

Ook hebben wij een website. Deze is voor ouders van potentiële leerlingen makkelijk te vinden, het 

is een mooi visitekaartje dat een positieve en professionele indruk van onze school achterlaat. Voor 

de bestaande leerlingen en ouders van De Droomtorens is de website een bron van informatie over 

praktische zaken zoals onder meer de ouderhulp, de schoolkalender en huiswerkbegeleiding. Ook 

geeft het een actueel beeld (fotos van evenementen) en een platform voor de schoolgemeenschap. 

Zo kan er af en toe een tekst van een van de leerkrachten geplaatst worden over zaken die in de les 

aan de orde zijn geweest en kan er werk van leerlingen, zoals een tekening, gedicht of strip, op 

geplaatst worden. Wij willen ook een Engelse versie van de website ontwikkelen. 

 

Externe contacten: netwerkvorming 

 

Onze school is relatief klein. Dat betekent dat alle bestuurlijke en organisatorische werkzaamheden 

om de school in stand te houden in verhouding veel tijd innemen. Tot dusver is het met de inzet van 

bestuursleden en ouders gelukt om de school draaiende te houden, en de taken uit te voeren die 

hierbij horen. Onze school blijft op dit punt echter kwetsbaar. Er zijn contacten geweest met andere 
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NTC-scholen in Groot-Brittannië. Door de relatief grote afstanden is het echter lastig om tot 

verdere samenwerking te komen.   

 

Het NTC-onderwijs vindt op zaterdag plaats, weliswaar op een lokale school, maar geheel buiten 

het Britse lesprogramma om. Dit vormt voor ouders, leerkrachten en vooral leerlingen een extra 

belasting.  Het onderwijs op onze leslocatie is een aanvulling op het onderwijs dat onze leerlingen 

op de lokale school ontvangen. We proberen een goed contact te onderhouden met de gastschool, 

maar dit is puur zakelijk en heeft verder geen invloed op de lesinhoud van het NTC-onderwijs. 
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4 Integrale zorg voor kwaliteit 
 

In dit hoofdstuk vindt u een algemene beschrijving van ons kwaliteitsbeleid, beginnend met het 

stellen van 5 vragen: 

 

1. Doet de school de goede dingen? 

2. Doet de school deze dingen goed? 

3. Hoe weet de school dat? 

4. Vinden anderen dat ook? 

5. Wat doet de school met die wetenschap? 

 

Deze vragen hebben wij onszelf ook gesteld tijdens het zelfevaluatieproces dat aan het schrijven 

van dit plan vooraf ging. Dit heeft geresulteerd in de sterkte-zwakte analyse zoals beschreven in 

hoofdstuk 2. 

 

Het kwaliteitsbeleid valt uiteen in vijf stappen, die hieronder verder worden uitgewerkt: 1. bepalen 

van de kwaliteit, 2. formuleren van prioriteiten en doelen, 3. ontwikkelen van een verbeterplan, 4. 

uitvoeren en evalueren, 5. waarborgen van de kwaliteit.  

 

Verbeterplannen spelen een centrale rol in ons kwaliteitsbeleid. In dit hoofdstuk zullen we 

beschrijven hoe die tot stand komen en hoe wij deze gebruiken, maar de concrete verbeterplannen 

zelf zult u hier niet aantreffen. Dit zijn aparte documenten die in de komende periode zullen worden 

opgesteld. Wij zien de zorg voor kwaliteit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom 

worden naast de leerkrachten ook de ouders en – niet te vergeten – de kinderen hier nadrukkelijk bij 

betrokken. In Hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de beleidsvoornemens van de school 

voor de komende vier jaar.  

 

Bepaling van de kwaliteit (diagnose) 

 

In paragraaf 1.2 hebben wij beschreven waar De Droomtorens voor staat. Wij beschrijven de 

kwaliteit van onze school als de mate waarin deze doelen bereikt worden. Samenvattend kan 

worden gesteld dat het onderwijs in Nederlandse taal en cultuur centraal staat en dat een niveau 

wordt nagestreefd dat aansluit met het onderwijs in Nederland. 

 

Om te bepalen waar de school staat maken we in principe ieder jaar gebruik van het 

zelfevaluatieinstrument van de Stichting NOB. Dit houdt in dat in een schema ten aanzien van 

allerlei aspecten van zowel het onderwijs als management en organisatie wordt aangegeven of deze 

op orde zijn of verbetering behoeven.  

 

Ter voorbereiding op het invullen van de zelfevaluatie wordt een schriftelijke enquête gehouden 

voor de ouders en een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste punten die in de 

functioneringsgesprekken van leerkrachten en bestuursleden aan de orde zijn gekomen. Deze 

evaluaties worden in een vergadering van het bestuur en de leerkrachten  besproken en schriftelijk 

vastgelegd. Het is essentieel dat het bestuur garandeert dat de ouders een inbreng hebben in dit 

proces door de ouders tijdig hierover te informeren. 

 

Aan de hand van deze evaluaties zullen – waar nodig – verbeterplannen worden opgesteld waarin 

expliciet wordt geformuleerd wat het doel is van de kwaliteitsverbeterende activiteit, hoe het zal 
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worden georganiseerd en geïmplementeerd, hoe het kan worden gefinancierd, en tenslotte hoe het 

uiteindelijke effect op de kwaliteit van het onderwijs zal worden geëvalueerd. 

 

Formuleren van prioriteiten en doelen 

 

Ons startpunt is onze missie en waar we voor staan zoals vermeld in paragraaf 1.2, uit de diagnose 

blijkt op welke punten er verbetering van de kwaliteit mogelijk en gewenst is.  

 

In het schoolplan wordt een overzicht gegeven van de beleidsvoornemens voor de komende vier 

jaar. In de schoolgids zal worden aangeven aan welke beleidsvoornemens dat schooljaar zal worden 

gewerkt. In het daaropvolgende schooljaar doen we in de schoolgids verslag van de bereikte 

veranderingen, indien van toepassing. 

 

Ontwikkeling van een verbeterplan 

 

Per beleidsvoornemen of verbeterpunt wordt een verbeterplan opgesteld. Hierin geven we aan 

welke aanpak we ontwikkeld hebben om de gestelde doelen te realiseren, welke middelen hiervoor 

zullen worden ingezet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt een tijdsplanning 

opgenomen. 

 

Uitvoeren en evalueren van een verbeterplan 

 

Bij de uitvoering van een verbeterplan zijn over het algemeen meerdere mensen betrokken, die elk 

hun eigen verantwoordelijkheid hebben. De schoolleider houdt overzicht over het verloop van het 

proces. 

 

Tenslotte evalueren wij de gekozen aanpak, zodat bepaald kan worden of er daadwerkelijk een 

verbetering is opgetreden en op welke gebieden verdere inspanning nodig is. Overigens wordt al in 

een vroeg stadium van de uitvoering nagedacht over de evaluatie, zodat we gedurende het proces de 

informatie kunnen verzamelen die hiervoor nodig is. Ook kunnen we zo het proces gedurende de 

uitvoering monitoren en waar nodig bijsturen. 

 

Kwaliteitszorg 

 

Bestaande kwaliteit en gerealiseerde verbeteringen moeten worden onderhouden: kwaliteit moet 

worden gewaarborgd. Het handhaven van de kwaliteit van ons onderwijs wordt bemoeilijkt door de 

wisselingen van bestuur en leerkrachten waar een NTC-school nu eenmaal mee te maken heeft. Om 

dit te ondervangen besteden wij extra veel aandacht aan de overdracht van taken aan nieuwe 

medewerkers en bestuursleden. Zo zijn er elektronische bestanden waarin alle belangrijke 

beleidsdocumenten worden verzameld. Deze worden overgedragen aan nieuwkomers die zich zo 

eenvoudig kunnen inlezen. Tevens vindt een uitvoerig gesprek plaats om taken over te dragen. 
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5 Samenvattende beleidsvoornemens voor de komende vier jaar 
 

In dit hoofdstuk vatten wij de beleidsvoornemens voor de komende vier jaar uit de vorige 

hoofdstukken samen. 

 

Beleidsvoornemens ten aanzien van de gewenste kwaliteit van het onderwijs: 

 Een goede aansluiting met het Nederlands onderwijs onderhouden. 

 Het werken met een systeem voor kwaliteitszorg gebaseerd op jaarlijkse 

zelfevaluatie en verbeterplannen; de jaarlijkse schoolenquête digitaliseren en 

onderzoeken of we deze vorm van evaluatie ook voor andere kwaliteitspeilingen in 

willen zetten.  

 Het streven naar een effectieve lestijd van 37 weken (105 contacturen op jaarbasis). 

 Voorbereidende acties voor het geval ervaren leerkrachten op pensioen op 

middellange termijn (na 2022) door nieuwe leerkrachten opleidingen te laten volgen 

en hen meer verantwoordelijkheden toe te kennen binnen hun persoonlijke 

mogelijkheden en interesses.    

 

Beleidsvoornemens ten aanzien van onderwijs leerproces: 

 Nadruk leggen op het zelfstandig werken en samenwerken van leerlingen. 

Computergebruik binnen de lessen optimaliseren. 

 Systeem gebruiken voor het volgen van leerlingresultaten op kortere en langere 

termijn.  

 Onderzoeken hoe ouders nog beter hun kinderen met het huiswerk kunnen 

ondersteunen. 

 Buitenschoolse activiteiten organiseren. 

 De Vlaamse cultuur een plaats geven binnen het curriculum, door in klassen waar 

kinderen met Vlaamse ouders zitten, aandacht te besteden aan gebeurtenissen of 

evenementen in België.  

 

Beleidsvoornemens ten aanzien van ondersteuning. In de komende jaren willen wij: 

 Huidige teamvorming verderzetten: ondersteunen, samenwerken en feedback geven 

tussen leerkrachten en bestuursleden, om een team te behouden met een 

gemeenschappelijke visie en een doorgaande lijn. 

 Klassenbezoek, functioneringsgesprekken en coachen van leerkrachten voortzetten. 

Leerkracht en als het noodzakelijk blijkt een bestuurslid de gelegenheid geven de 

zomercursus van het NOB te volgen.  

 Het aanpassen en uitbreiden van ons ‘veiligheidsbeleid’ en dit opnemen in de 

schoolgids. Het ontwikkelen van een Safeguarding Policy is een eis van de Britse 

Charity Commission.  

 Onderzoeken hoe we nog meer ook de niet-Nederlandse ouders van leerlingen 

kunnen betrekken bij de besluitvorming en activiteiten op school.  

 De website blijven onderhouden: agenda en contactgegevens actueel houden, een 

Engelse versie van de website ontwikkelen. 

 Voortzetten van Facebook-activiteiten en actief adverteren in huis-aan-huis 

tijdschriften en andere kanalen in het kader van de vergroting van de 

naamsbekendheid van de school en het aantrekken van meer kinderen. 

 Actief aanschrijven van Nederlandse en Belgische verenigingen in Zuid-Oost 

Engeland en Londen. 

 De administratie van de school efficiënt houden door de Dropbox folder met 

rapporten en documenten voor bestuursleden en leerkrachten actueel te houden. 
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Verdere beleidsvoornemens: 

 Consolideren van de succesvolle Ouder en Kindgroep “de Droomtorentjes” (gestart 

2014). Onderzoeken of er interesse bestaat om een NTC-peutergroep te starten en/of 

hoe we de groep kunnen optimaliseren qua frequentie, tijdsduur, programma, locatie 

en kosten. 

 Samenwerken met andere NTC-scholen in Groot-Brittannië, waar mogelijk.  

 Het inschrijvingspakket voor nieuwe leerlingen moderniseren: downloaden van 

formulieren en digitaal te verwerken. 

 Soepele overdracht van bestuursleden. 

 

Ons streven is om ieder jaar aan alle beleidsvoornemens te voldoen, alhoewel we er per jaar een 

aantal beleidsvoornemens uitlichten om extra aandacht aan te besteden. 

Zie hiertoe de onderstaande tabel. 

 

Beleidsvoornemens Omschrijving Schooljaar 

2018-2019 

Schooljaar  

2019-2020 

Schooljaar 

2020-2021 

Schooljaar 

2021-2022 

Digitalisatie Schoolplan  Aanvraag online Mijn Schoolplan tool 

en implementatie 

 x   

Aansluiting Nederlands onderwijs 

Richting 1 kinderen 

Het volgen van de resultaten van 

leerlingen die teruggaan naar Nederland  

x x x x 

Kwaliteitszorg Jaarlijkse zelfevaluatie, verbeterplannen x x x x 

Digitalisatie kwaliteits-evaluatie Van jaarlijkse schoolenquête; 

Onderzoeken geschiktheid voor andere 

kwaliteitspeilingen 

x x   

Woordenschatonderwijs Zie 2.3 x x x x 

Lestijd Het streven naar een effectieve lestijd 

van 37 weken (105 contacturen op 

jaarbasis). 

x x x x 

Anticiperende acties ter opvanging 

van leerkrachten die op pensioen 

gaan op middellange termijn (na 

2022) 

Opleidingen nieuwe leerkrachten, 

verdere integratie en meer 

verantwoordelijkheden volgens hun 

persoonlijke mogelijkheden en 

interesses 

  x x 

Zelfstandigheid en samenwerken 

leerlingen 

Leerlingen worden gemotiveerd en 

aangespoord zelfstandig aan taken te 

werken, als ook in groepsverband 

opdrachten uit te voeren 

x x x x 

Computergebruik binnen de lessen 

optimaliseren 

Aanschaffen van educatieve software; 

stimuleren computergebruik door 

leerlingen 

x x x x 

Vaststellen niveau bestaande 

leerlingen 

Bepaal het niveau van iedere leerling 

alsmede  de NTC richting . 

x x x x 

Systeem voor leerlingvolgtraject Volgsysteem voor leerlingresultaten per 

schooljaar in samenspraak met de 

ouders 

x x x x 

Handelingsplannen Het opstellen, uitvoeren en evalueren 

van handelingsplannen voor leerlingen 

die niet op niveau zijn 

x x x x 



 
 NTC-School de Droomtorens 2018-2022 

 

 

24 

Doelstelling m.b.t. resultaten Aangeven welke resultaten de school 

gemiddeld wil halen op toetsen van het 

leerlingvolgsysteem. Per NTC richting 

x x x x 

Ouderinstructie m.b.t. huiswerk Optimaliseren van de ondersteuning 

door ouders bij het huiswerk maken 

x x x x 

Buitenschoolse activiteiten Het organiseren van een schoolreisje, 

culturele activiteiten. 

x x x x 

Vlaamse cultuur Aandacht geven aan Belgische  

evenementen 

x x x x 

Teamvorming onderhouden  Ondersteunen, samenwerken en 

feedback geven, werken aan een 

gemeenschappelijke visie en een 

doorgaande lijn 

 

x x x x 

Ontwikkeling leerkrachten Klassenbezoek, 

functioneringsgesprekken en coachen 

van leerkrachten voortzetten 

x x x x 

Zomercursussen  NOB Leerkracht en wellicht een bestuurslid 

de gelegenheid geven een zomercursus 

te volgen 

x x x x 

Verbeteren betrokkenheid niet-

Nederlanders bij schoolactiviteiten  

Organisatie van specifieke ouder-kind 

activiteiten bij culturele evenementen 

x x x x 

Onderhoud website Uitbreiden Nederlandstalige website, 

ontwikkelen Engelse versie. 

x x x x 

Verderzetten marketing  Facebook en algemene en specifieke 

publiciteitscampagnes onderhouden en 

indien nodig uitbreiden 

x x x x 

Ontwikkeling en continuatie 

“Ouder en Kindgroep” 

Ideeën m.b.t. verrijking taalaanbod, 

frequentie, tijdsduur, locatie. Interesse 

NTC-peutergroep. 

x x x x 

Samenwerken met andere NTC-

scholen  in Groot-Brittannië  

Door leerkrachten, bestuursleden x x x x 

Onderhouden van  efficiënte 

school administratie 

Dropbox folders voor schoolarchief 

(minus documenten met gevoelige 

informatie). 

x x   
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Bijlage 1a Formulier ‘Vaststelling van schoolplan’ 
 

FORMULIER ‘Vaststelling van schoolplan’ 

   

   

   

   

Schoollokatie*: NTC-school De Droomtorens  

   

   

Adres: St Ebbes Primary School 

Whitehouse Road  

 
*: Correspondentieadres: 33 Appleford Drive, Abingdon, OX14 2BZ, 
United Kingdom 

 

   

   

Postcode/plaats/land: OX1 4NA  

Oxford 

Engeland 

 

   

   

  

 

 

Het bevoegd gezag van bovengenoemde school heeft het van 1 november 2018 tot en met 31 oktober 

2022 geldende schoolplan van deze school vastgesteld. 
  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Namens het bevoegd gezag,  

    

    

  Oxford, U.K. plaats, land 

    

  01/09/2019 datum 

    

   handtekening 

    

  Stijn Vermoote naam 

    

  Voorzitter bestuur functie 
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