
Fast Facts

Shanghai
Dutch School



ANGELLE MORANO

Welcome to Our School

Shanghai Dutch School

Shanghai Dutch School (SDS) 
is onderdeel van The British 
International School Shanghai, 
Puxi (BISS Puxi) en is daarmee 
de enige volledig geïntegreerde 
Nederlandse school in Shanghai. 
We combineren het beste van 
het Nederlandse en het Britse 
onderwijssysteem.
SDS maakt sinds 2012 
onderdeel uit van BISS Puxi en 
vormt daarmee de grootste 
Nederlandstalige gemeenschap 
op een internationale school in 
Shanghai. Onze leerlingen en 
families voelen zich hier dan ook 
snel thuis.

Irene Dekker
Directeur Shanghai Dutch School
Leerkracht Primary

Barbara van de Beek
Leerkracht Primary
Docent Secondary/ Dutch 
Humanities (burgerschap en 
geschiedenis)

Janneke van de Griendt
Leerkracht Primary
Docent Secondary/ IB

Email  admissions@bisspuxi.com

General Enquiries  +86 021 5226 3211
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Over Shanghai Dutch School

SDS is een door de Nederlandse 
overheid erkende school en 
is aangesloten bij Stichting 
Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland (Stichting NOB). Elke 
vier jaar wordt de kwaliteit van 
SDS gemeten door de Nederlandse 
onderwijsinspectie.
SDS biedt een prettige en veilige 
leeromgeving aan leerlingen 
en hun ouders. We richten 
ons op de Nederlandse taal 
en cultuur en werken aan het 
behouden en versterken van de 
Nederlandse/Belgische identiteit 
van uw kind. Ons voornaamste 
doel is het aanbieden van een 
kwalitatief hoogwaardig taal- en 
cultuurprogramma, waardoor onze 
leerlingen gelijk lopen met hun 
leeftijdsgenoten in Nederland en 
België. Dit versoepelt hun terugkeer 
naar Nederland of België. 
We volgen het Nederlandse 
curriculum dat is gebaseerd op 
de Kerndoelen Nederlands, zoals 
beschreven door het Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap. Hierbij maken we 
in onze klassenpraktijk gebruik 
van de modernste methodes, 
waarbij thematisch werken en het 
cultuuraspect een belangrijke rol 
spelen. Door relatief kleine klassen 
krijgen de kinderen veel individuele 
aandacht. Dit zorgt ervoor dat elke 

leerling op SDS, waar mogelijk, 
onderwijs krijgt op het eigen 
niveau. 

TOETSING EN ASSESSMENT

Naast de methodegebonden 
toetsen nemen we jaarlijks leerweg 
onafhankelijke toetsen af van Cito 
(po) en Diataal (onderbouw vo). 
Deze toetsen vergelijken het niveau 
van onze leerlingen met dat van 
hun leeftijdsgenoten in Nederland. 
De resultaten van leerlingen van 
SDS liggen gemiddeld op het 
niveau van hun leeftijdsgenoten in 
Nederland.
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PRIMARY: ONS PEUTER- EN 
BASISONDERWIJS (PO)

Pre-Nursery en Nursery: 
peuteronderwijs
 

• Leerlingen volgen 2.5 uur per 
week Nederlands, 5 keer per 
week 30 minuten

• De nadruk ligt op 
woordenschat, grammatica 
(correcte zinsbouw) en actief 
luisteren

• Realistische contexten 
en een betekenisvolle, 
actieve verwerking van de 
woordenschat

Reception en Key Stage 1 en 2: 
kleuteronderwijs, de midden- en 
bovenbouw po

• Leerlingen volgen 4 – 5 uur 
Nederlands per week

• De nadruk ligt op 
technisch en begrijpend 
lezen, woordenschat, 
schrijfvaardigheid, spreek- en 
luistervaardigheid en spelling 
en grammatica

• Betekenisvolle thema’s 
waarbij wordt uitgegaan van 
realistische contexten

SECONDARY: ONS VOORTGEZET 
ONDERWIJS (VO)

Key Stage 3 

Onderbouw VO

• Studenten volgen in totaal 5 
lesuren in het Nederlands per 
week: 4 uur Nederlandse taal 
en 1 uur Dutch Humanities

• Studenten volgen Nederlands 
op ‘First Language’ niveau.
Naast Engels en Nederlands 
kunnen ze een moderne 
vreemde taal kiezen: Duits, 
Frans of Spaans

• Een combinatie van 
burgerschap en geschiedenis 
wordt in het Nederlands 
gegeven als het vak Dutch 
Humanities

• Betekenisvolle thema’s 
waarbij wordt uitgegaan van 
realistische contexten

Ons Curriculum

Key Stage 4 en 5 

Midden- en bovenbouw VO

• Studenten volgen 3 – 5 uur 
Nederlands per week

• In Key Stage 4 bieden we 
een pre-IB Programma in 
combinatie met PLOT26, een 
geaccrediteerde en erkende 
taalmethode voor het VO

• In Key Stage 5 bieden we het 
International Baccalaureate 
Diploma Programme Dutch A: 
Language and Literature

• Studenten ontvangen een 
officieel tweetalig diploma 
wanneer ze het IB-programma 
inclusief Nederlands op 
moedertaalniveau succesvol 
afronden

• Omdat het vak Nederlands op 
‘native level’ wordt afgerond 
kunnen onze studenten zonder 
toelatingsexamen instromen op 
de Nederlandse en Belgische 
universiteiten en hogescholen

2-4 jaar

4-11 jaar

11-14 jaar 14-18 jaar
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We richten ons op de 
Nederlandse taal en cultuur 
en werken aan het behouden 

en versterken van de 
Nederlandse of Belgische 
identiteit van uw kind. 
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CULTUUR OP SDS

SDS organiseert met grote 
regelmaat culturele activiteiten 
voor onze Nederlandse en 
Belgische gemeenschap. 
Voorbeelden hiervan zijn: 

• Cultural bookday 
• Kinderboekenweek
• Sinterklaas
• Filmfestival SDS
• Koningsdag
• Leesmarathon
• Eindejaarsfeest 
• Diverse showcases 
• Auteursbezoek
• Bezoek aan het Nederlandse en 

Belgische consultaat 

Op Primary organiseert SDS 
wekelijks de populaire naschoolse 
activiteit ‘Dutch Club’. We spelen 
onder andere Nederlandse 
en Belgische spelletjes, koken 
Nederlandse en Belgische 
gerechten en verdiepen ons in de 
grote Nederlandse en Belgische 
kunstenaars. 

Ook stemmen we de thema’s af 
op de Nederlandse en Belgische 
cultuur. We gebruiken actuele 
bronnen, zoeken steeds naar de 
link met het thuisland en plaatsen 
die in onze internationale context.

Thuis in Taal & Cultuur

P. 7



Contact us  
The British International School Shanghai, Puxi  
111 Jinguang Road, Huacao Town 
 Minhang, Shanghai, 201107

Email  
admissions@bisspuxi.com

School Website  
www.bisspuxi.com

General Enquiries 
 +86 0-21 5226 3211

www.nordangliaeducation.com


