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Introductie 
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ouders. 

 

 



 
 

 
Woord Vooraf 4 

Wat staat er in de schoolgids? 4 
Wie hebben aan de schoolgids gewerkt? 4 
Vragen of opmerkingen? 4 

1. NTC-onderwijs op de British International School of Houston (BISH) 5 
Geschiedenis van stichting NTC BISH 5 
Het team en het bestuur 5 

2. Waar het NTC-onderwijs op de BISH voor staat 6 
Missie 6 
Uitgangspunten 6 
De organisatie 6 
Het klimaat op school 7 

3. Het onderwijs 7 
Onderwijsaanbod 7 
Groepsindeling 8 
Groepsgrootte 8 
Doelen en methoden basisonderwijs 9 
Doelen en methoden voortgezet onderwijs 11 
Taalaanbod voortgezet onderwijs 11 
Woordenschatonderwijs 12 
Cultuuronderwijs 13 
Huiswerk 14 

4. De zorg voor leerlingen 14 
De opvang van nieuwe leerlingen in de school 14 
Leerlingvolgsysteem/methode gebonden toetsen  15 
Toetskalenders 15 
De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van het kind worden 
besproken met ouders 16 
De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 17 
Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften 18 
Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school 18 

5. De Leerkracht 18 
Wijze van vervanging bij afwezigheid door ziekte of scholing 18 
Scholing van de leerkrachten 19 

 
2 



 
 

6. Ouderparticipatie 19 
Het belang van de betrokkenheid van ouders 19 
Wat ouders kunnen doen om de Nederlandse taal optimaal te ontwikkelen. 20 
Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 21 
NTC-bestuur en inspraak 21 
Ouderactiviteiten 22 
Klachtenprocedure BISH 22 
Schoolgeld/ouderbijdragen 22 
Schoolverzekering voor leerlingen 22 

7. Kwaliteitszorg 23 

8. Schooltijden 23 
Lesrooster 23 
Vakantierooster 23 

9. Namen en adressen 24 
BISH 24 
NTC bestuur 24 
Externe instanties 25 

 

   

 
3 



 
 

Woord Vooraf 

Waarom een schoolgids voor ouders?  

De schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over de NTC-school en laat zien wat de 

school voor hun kind kan betekenen. Ouders (en leerlingen) kunnen de school gedurende 

het schooljaar aanspreken op de inhoud van de schoolgids. De schoolgids kan een rol 

vervullen in de dialoog tussen de NTC-school en ouders. 

 

Wat staat er in de schoolgids? 

Deze schoolgids beoogt ouders inzicht te geven in:   

❖ hoe de school het onderwijs vormgeeft; 

❖ hoe de school de zorg voor leerlingen in de praktijk uitwerkt; 

❖ wat ouders en school van elkaar mogen verwachten. 

 

Wie hebben aan de schoolgids gewerkt?  

Deze schoolgids is samengesteld door de leerkracht en bestuur van NTC BISH.  

 

Vragen of opmerkingen? 

We hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Heeft u vragen of opmerkingen 

naar aanleiding van deze schoolgids of suggesties voor verbetering, dan horen we dat 

graag van u. U kunt hiervoor contact opnemen met de NTC-leerkracht of met een van de 

NTC-bestuursleden. 
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1. NTC-onderwijs op de British International School of Houston (BISH) 

Geschiedenis van stichting NTC BISH  

NTC BISH is ontstaan in New Jersey. In 1999 is ’t Schooltje (de toenmalige naam van de 

NTC-school) verhuisd naar The Woodlands, Texas. In 2002 is een samenwerkingsverband 

aangegaan met de toenmalige British School of Houston (BSOH), inmiddels British 

International School of Houston. Het NTC-lesprogramma is geïntegreerd in het curriculum 

van de school. Op de BISH wordt onderwijs gegeven aan leerlingen van 2 t/m 18 jaar. 

NTC BISH verzorgt NTC-onderwijs op de BISH voor Nederlandstalige leerlingen die het 

basis- en voortgezet onderwijs volgen. 

 

Adres: The British International School of Houston   

2203 North Westgreen Blvd.  

Katy, TX 77449    

Tel: +1 713 290 9025 

E-mail: admissions@houston.nae.school  

 

Het team en het bestuur 

In het schooljaar 2019/2020 is  één gekwalificeerde leerkracht in dienst van de BISH. Hij 

verzorgt de lessen voor basisschool groepen 1 t/m  8 en leerjaren 1 en 2 van het voortgezet 

onderwijs. Tevens ondersteunt de leerkracht de leerlingen die wereldschool onderwijs 

volgen in de hogere klassen. 

In het bestuur van het NTC BISH zitten 4 Nederlandse ouders van BISH-leerlingen. Het 

bestuur bewaakt het lange termijn beleid van het NTC-onderwijs en helpt bij het 

organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals Sinterklaas en Koningsdag. Daarnaast 

beheert het bestuur de subsidiegelden die wij jaarlijks van de Nederlandse overheid krijgen 

toegekend. Het bestuur vergadert eens per maand, organiseert in ieder geval een 
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informatieavond of -ochtend per schooljaar en verzendt zo’n drie tot vier keer per jaar een 

nieuwsbrief naar alle NTC-ouders. 

2. Waar het NTC-onderwijs op de BISH voor staat 

Missie 

Het NTC-onderwijs van de BISH heeft als doelstelling, zo veel als mogelijk, aan te sluiten bij 

het onderwijs in Nederland. Er wordt toegewerkt naar de kerndoelen zoals deze zijn 

geformuleerd voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. In verband met de grote 

diversiteit van de doelgroep en de daarmee samenhangende niveauverschillen wordt, tot 

op zekere hoogte, gestreefd naar onderwijs op maat.  

 

Uitgangspunten 

Onze school richt zich op het bevorderen van de Nederlandse taal voor Nederlandstalige 

leerlingen van de basisschool t/m het 4e leerjaar van het voortgezet onderwijs, waarvan de 

laatste 2 jaar dit schooljaar via de wereldschool wordt aangeboden. Om de aansluiting met 

Nederland en het Nederlandse onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen maakt naast 

de Nederlandse taal ook de Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. Daarbij 

kent de school een aantal uitgangspunten, die mede onze identiteit bepalen: 

❖ respect voor elkaar; 

❖ gelijkwaardigheid van alle leerlingen; 

❖ geen discriminatie of uiting van racisme. 

(Unity, Respect, Pride) 

 

De organisatie  

Het NTC-onderwijs op de BISH wordt tijdens de reguliere schooluren aangeboden aan 

leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Dit betekent dat leerlingen Nederlandse 

les krijgen, terwijl hun klasgenoten een onderdeel uit het Britse curriculum volgen. Voor 
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leerlingen van de Primary School, groep 1 t/m 7, is het uitgangspunt dat de Nederlandse 

lessen niet samenvallen met de vakken Literacy of Numeracy. Leerlingen vanaf groep 8 

gaan naar de Middle School. Deze leerlingen kunnen Nederlands volgen in plaats van 

Spaans of Frans en tijdens de zogenaamde enrichment tijd. Het inroosteren gebeurt door 

een lid van het Senior Leadership Team van de BISH in het voortgezet onderwijs en in 

samenspraak met de groepsleerkracht in het basisonderwijs. 

 

Het klimaat op school 

Wij streven een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat na. Pas als een kind zich 

veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Een open sfeer maakt goede interactie tussen de 

leerkrachten, leerlingen en ouders mogelijk. Het Nederlandse taalprogramma is onderdeel 

van het brede moedertaal programma van de BISH. 

3. Het onderwijs  

Onderwijsaanbod 

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

taalniveaus. Op basis van de doelstellingen van het NTC-onderwijs wordt er door NTC BISH 

onderwijs aangeboden in twee Nederlandse taal (NT) richtingen. 

NT 1: Is gericht op directe aansluiting bij onderwijs in Nederland en streeft een terugkeer in 

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

kerndoelen van de Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd in de 

verschillende onderwijsmethodes voor de verschillende jaargroepen. Bij deze leerlingen is 

Nederlands de dominante taal in de thuissituatie.  

NT 2: Is gericht op 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 

een van de (of beide) ouders Nederlands gesproken in de thuissituatie, vaak in combinatie 

met een andere dominante taal. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende 

jaargroepen worden op een maximale afstand van twee jaar gevolgd. De nadruk in het 
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NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van 

mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid.  

 

Groepsindeling  

Afhankelijk van het aantal leerlingen per klas en het inroosteren van de lessen kan het zijn 

dat groepen moeten worden gecombineerd. De effectiviteit alsmede de groepsdynamiek 

van de gecombineerde lessen wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast. 

Het streven is om ieder leerjaar minimaal 1 uur per week apart les te geven.  

In de klas werken de leerlingen vaak zelfstandig of in kleine groepjes. Op die manier 

stimuleren we het zelfvertrouwen, de zelfstandigheid en de samenwerking van de 

leerlingen.  

De materialen die we gebruiken worden flexibel ingezet, zodat recht gedaan wordt aan 

verschillen tussen leerlingen.  

Groepsgrootte 

In onderstaande tabellen worden de leerlingaantallen per lesgroep weergegeven voor het 

schooljaar 2019 – 2020.  

Aantal leerlingen basisonderwijs, peildatum 1 oktober 2019. 

Basisschool Groep  # leerlingen  Basisschool Groep  # leerlingen 

1/2  7  6  4 

3  5  7  2 

4  3  8  6 

5  8  Totaal  35 
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Sinds 2010 is NTC BISH gestart met het aanbieden van lessen voor het voortgezet 

onderwijs (VO).  

Aantal leerlingen voortgezet onderwijs, peildatum 1 oktober 2019. 

Basisschool Groep  # leerlingen  Basisschool Groep  # leerlingen 

VO 1  1  VO 3  3 

VO 2  5  VO 4  2 

    Totaal  11 

 

 

Doelen en methoden basisonderwijs 

Basisvaardigheden (lezen, schrijven en taal) voor groepen 1 t/m 8  

Vakgebied  Doelen  Methodes/Materialen 

Technisch lezen 
(groep 1-3) 

* Aanleren van 
letter-klankkoppelingen, met 
name die van de klinkers waar 
deze afwijken van de Engelse 
uitspraak. 
* Het vergroten van de 
leesvaardigheid. 

LanguageOne 
Stenvert bloks 
Materiaal van internetsites , zoals 
Juf Milou 
MiniLoco, etc. 

Begrijpend lezen 
(groep 4-8) 

* Vergroten van leesbegrip. 
Kinderen kunnen de letterlijke 
betekenis van een tekst begrijpen.  
* Kinderen kunnen 
leesstrategieën hanteren: 
afhankelijk van het leesdoel 
bijvoorbeeld globaal of selectief 
lezen. 
* Kinderen kunnen informatie en 
meningen interpreteren, voor 
zover deze dicht bij de leerlingen 
staan. 

Taalverhaal.nu 
LanguageOne 
Nieuwsbegrip 

Mondelinge taalvaardigheid 
(groep 4-8) 

* Kinderen kunnen effectief en 
sociaal met elkaar communiceren. 
Ze weten hoe ze zich moeten 
opstellen in een gesprek, zich 
goed uit te drukken, presentaties 
te houden, te luisteren naar 
presentaties en te reflecteren op 
de vorm en mogelijkheden van 
taal en communicatie.  

Taalverhaal.nu 
LanguageOne 
Nieuwsbegrip 
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Begrippen en Taalverzorging 
(groep 4-8) 

* kinderen kunnen taal correct 
toepassen. Basistaal begrippen als 
woord, letter, komma, bladzijde, 
mening, lettergreep en klemtoon 
worden beheerst. Bij schrijven en 
spreken is kennis over regels 
nodig om taal correct toe te 
passen. Dat zijn spelling- en 
interpunctieregels bij schrijven. Bij 
spreken is er aandacht voor 
correct formuleren. 

Taalverhaal.nu 
LanguageOne 
Nieuwsbegrip 

Stellen en informatieverwerking 
(groep 4-8) 

* kinderen leren geleidelijk lezen, 
analyseren, ideeën bedenken en 
structureren, plannen, 
formuleren, coördineren en 
controleren van hun geschreven 
teksten. 
In de onderbouw ontdekken ze de 
functies van schrijven. Daarna 
komt het technisch schrijven. 
Vervolgens leren kinderen 
afhankelijk van hun schrijfdoel 
schrijfstrategieën toe te passen en 
een correcte spelling en 
interpunctie te gebruiken. 

Taalverhaal.nu 
LanguageOne 
Nieuwsbegrip 

Woordenschat 
(groep 4-8) 

* Kinderen kunnen teksten 
vloeiend lezen. Woordenschat is 
voldoende om teksten te lezen. 
Kan betekenis onbekende 
woorden afleiden uit vorm, 
samenstelling of context. 

Taalverhaal.nu 
LanguageOne 
Nieuwsbegrip 

Spelling 
(groep 4-8) 

* kinderen kunnen regels foutloos 
toepassen van de juiste uitspraak 
en spelling van woorden en het op 
de goede manier toepassen van 
leestekens. Hoe hoger de groep 
waarin het kind komt, hoe hoger 
de eisen die de leerkracht stelt 
aan correct taalgebruik. 

Taalverhaal.nu 

Cultuur 
(groep 4-8) 

* kinderen zijn zich bewust van 
hun uitzonderlijke situatie als 
Nederlander woonachtig in het 
buitenland. Ze hebben kennis van 
bepaalde culturele aspecten van 
Nederland en voelen zich ermee 
verbonden. 

LanguageOne 
Vieringen als Sinterklaas en 
Koningsdag. 

In het Nederlandse leslokaal is aanvullende informatie beschikbaar in betreffende 

groepsmap. 
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Doelen en methoden voortgezet onderwijs 

De docent volgt de kerndoelen die voor de onderbouw van kracht zijn a.d.h.v. de 

referentiekaders van Meijerink. Meer informatie hierover vindt u hier. 

Taalverwerving en taalonderwijs in basis- en voortgezet onderwijs verlopen concentrisch: 

dezelfde inhoud komt in toenemende complexiteit en mate van beheersing aan de orde. 

De kern van het vak bestaat uit het verwerven, verwerken en presenteren van informatie 

en meer algemeen uit het leren communiceren met behulp van de Nederlandse taal. Het 

aanleren en oefenen van strategische vaardigheden vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. 

We proberen het onderwijs in de Nederlandse taal zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij 

het beheersingsniveau en de leefwereld van de leerling (en deze zoveel mogelijk uit te 

breiden) door te werken met actuele lesmaterialen en (nieuws)websites. Alle leerlingen van 

BISH beschikken over een iPad. 

 

Taalaanbod voortgezet onderwijs 

Er wordt gebruik gemaakt van de lesmethode ‘Nieuw Nederlands’. Leerlingen van het VO 

krijgen les binnen het rooster van de BISH. Nederlands is als apart vak opgenomen in het 

totale aanbod. In de onderbouw (klas 1 t/m 2) wordt uit de basisboeken van ‘Nieuw 

Nederlands’ voor de onderbouw gewerkt (HAVO/VWO). Vanaf het 3e leerjaar (year 10-11) 

kunnen de leerlingen kiezen voor Nederlands als extra taal. Zij volgen dit zelfstandig via de 

Wereldschool. De BISH voorziet hier wel in twee ingeroosterde lesuren, overige uren zullen 

de leerlingen thuis moeten doen. De leerkracht is beschikbaar voor vragen en 

ondersteuning indien wenselijk. 

Het  eventueel volgen van het IB Dutch in year 12/13 is alleen mogelijk via zelfstudie. Meer 

informatie hierover kunt u krijgen op de BISH. 

Op geheel vrijwillige basis kan er in Year 12 of 13 ook het examen voor het CNaVT 

(Certificaat Nederlands als Vreemde Taal – ERK B2) worden afgenomen. Het met goed 

resultaat afleggen van dit examen geeft een vrij zekere kans op toelating tot een 

Nederlandse of Vlaamse universiteit of hogeschool zonder dat hiervoor nog een speciale 
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taaltest moet worden afgenomen. De Nederlandse leerkracht kan u hier meer over 

vertellen. 

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. Naarmate het kind ouder wordt, kan dat “gat” meer gaan groeien, 

vooropgesteld dat het kind langer in het buitenland verblijft. 

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. Hierbij gaat het 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. 

In ons NTC-onderwijs wordt aan de hand van onderstaande middelen geprobeerd aan een 

zo goed mogelijk woordenschatonderwijs gestalte te geven: 

Met woorden in de weer , een verzameling werkvormen ter versteviging van thematisch 

ordening, voldoende herhaling en visuele ondersteuning;  

Aanreiken van ‘woordleerstrategieën’ zodat leerlingen zichzelf nieuwe woorden kunnen 

aanleren en hun concepten van bekende woorden kunnen uitbreiden;  

Het expliciet aanbieden van 'moeilijke woorden': De methoden ‘Taalverhaal.nu’ en 

'Nieuw Nederlands' bieden een groot aantal woorden expliciet aan, vaak in contextueel 

verband. De leerkracht registreert na elk blok d.m.v. toetsing in welke mate de nieuw 

aangeboden woorden worden beheerst. 
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Naast de lesmethoden ‘Taalverhaal.nu’ en ‘Nieuw Nederlands’ worden ook andere 

methodes gebruikt:  

❖ De woordenschatmethode “goed gebekt” (in klas 1 en 2 van het VO); 

❖ De lesbrieven van “Nieuwsbegip” voor het begrijpend lezen;  

❖ Het voeren van discussies naar aanleiding van actualiteiten; 

❖ Het maken van leesverslagen met een verwerkingsopdracht 

❖ Language One 

Tevens wordt gebruik gemaakt van de Nederlandse bibliotheek binnen de BISH, die 

regelmatig uitgebreid wordt met een aantal nieuwe boeken speciaal gericht op de leeftijd 

en belangstelling van onze leerlingpopulatie en de online bibliotheek 

(https://www.onlinebibliotheek.nl/home.html), waarvan aan ieder gezin en dus ieder kind 

gratis een abonnement wordt aangeboden. U kunt een lidmaatschap aanvragen via ons 

NTC-bestuurslid Nicole Krispijn.  

Cultuuronderwijs 

In het basis- en voortgezet onderwijs is cultuuronderwijs geïntegreerd in het 

lesprogramma. De leerkracht probeert regelmatig “cultuurelementen” vanuit de methode 

te verweven in de reguliere lessen ter ondersteuning van en als aanvulling op de 

Nederlandse taallessen.  

Daarnaast wordt een van de uren die de leerlingen les hebben per week gereserveerd voor 

een vorm van taal/cultuuronderwijs. Dit kunnen projecten zijn die te maken hebben met de 

geschiedenis of geografie van Nederland of met hun eigen levenssituatie. Hierbij dient de 

methode die ontwikkeld is door LanguageOne als ondersteuning. 

Ook lezen de leerlingen vanaf groep 8 wekelijks de digitale jeugdkrant www.kidsweek.nl en 

www.sevendays.nl en wordt er gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip en TalentMalmberg, die 

beide hele actuele onderwerpen aan bod laten komen.  

Uiteraard worden ook de typisch Nederlandse feestdagen, zoals Sinterklaas en Koningsdag, 

uitgebreid gevierd en wordt er door het jaar heen aandacht besteed aan zaken zoals de 

Kinderboekenweek, Prinsjesdag, Bevrijdingsdag, etc.    
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Huiswerk 

Voor de groepen 1 en 2 wordt er van de ouders verwacht dat zij geregeld aan hun kind 

voorlezen. In groep 3 kunnen de meeste leerlingen al aardig lezen en kunnen zij dus actief 

meelezen. Zij krijgen regelmatig een leesboekje op niveau mee naar huis om te lezen en 

schrijven kort naar eigen kunnen een paar regeltjes in een bijgaand schriftje over het 

gelezen boekje. Vanaf groep 5 krijgen de leerlingen spellingwoorden mee naar huis en 

“nieuwe woorden” in het kader van de woordenschatuitbreiding. Deze woorden worden in 

de klas en, bij voorkeur ook thuis, uitgebreid geoefend en getoetst. Ook moeten de 

leerlingen, verdeeld over het schooljaar, Nederlandse boeken lezen en bij elk afzonderlijk 

boek een verwerkingsactiviteit maken.  

Het huiswerk wordt iedere week via een e-mail (groep 5 t/m 7 BO) of via de app 

ShowmyHomework (groep 8 BO/klas 1 en 2 VO) door de leerkracht opgegeven. Wanneer er 

achterstand is in het verwerken van de leerstof door absentie vanwege bijvoorbeeld ziekte, 

kan extra werk worden meegegeven. 

4. De zorg voor leerlingen 

De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

Instroming in het NTC-onderwijs op de BISH vindt plaats op basis van een leerling-dossier 

en een intakegesprek met de leerkracht. Doorgaans heeft u een leerling-dossier als ouder 

bij vertrek op de vorige school ontvangen.  

Het leerling-dossier bevat gewoonlijk: 

❖ de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens; 

❖ het schoolrapport; 

❖ bewijs van uitschrijving vorige school; 

❖ eventueel een handelingsplan. 

Bij leerlingen die afkomstig zijn uit het internationaal onderwijs zonder NTC-onderwijs 

ontbreken dergelijke gegevens vaak. In dit geval verzamelt de leerkracht gegevens op basis 

van observaties en eventuele toetsen en wordt aan de hand daarvan besloten of een kind 
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al dan niet geplaatst kan worden en of er eventueel extra aandacht aan bepaalde zaken 

besteed moet worden. 

Eén van de randvoorwaarden om aan het NTC-programma deel te nemen is dat de 

leerlingen ook thuis gestimuleerd worden de Nederlandse taal actief te gebruiken (zie voor 

verdere informatie hoofdstuk 7 ‘Ouders’). Als leerlingen deelnemen aan het 

NTC-programma moeten zij thuis met een van beide ouders zoveel mogelijk Nederlands 

spreken. 

 

Leerlingvolgsysteem/methode gebonden toetsen  

Om de vorderingen van de leerlingen te volgen en vast te leggen maken wij gebruik van het 

CITO ‘leerlingvolgsysteem’ (basisonderwijs) en DiaTaal (voortgezet onderwijs) en methode 

gebonden toetsen. Op vaste tijden en/of na afloop van bepaalde onderwijsonderdelen 

worden de leerlingen getoetst. De uitkomsten daarvan worden opgenomen in het systeem. 

De leerkracht bekijkt deze gegevens en gaat voor elk kind na of hij of zij de lesdoelen heeft 

bereikt. Vanuit deze gegevens wordt er eventueel actie ondernomen om bepaalde 

achterstanden te minimaliseren.  

 

Toetskalenders 

Afname van de Cito- en DiaToetsen vindt plaats volgens een toetskalender. De 

toetskalender die wij hanteren is opgesteld overeenkomstig de aanwijzingen in de 

handleidingen van de verschillende lesmethoden: 
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Basisonderwijs 

Leerstofgebied  Toets  Groep  NT richting  Tijdstip 

Spelling  SVS niet- 
werkwoorden 

Y2 - Y7 (gr.3 t/m 8)  NT1, NT2  januari/mei 

Woordenschat  Woordenschattoets 
Leeswoordenschat 

Y2/Y3 (gr. 3/4) 
Y4 t/m Y7 (gr. 5 t/m 8) 

NT1, NT2 
NT1, NT2 

januari/mei 

Technisch lezen  DrieMinutenToets 
Technisch lezen 

Y2 t/m Y6  (gr. 3 t/m 7) 
Y2 t/m Y5 (gr. 3 t/m 6 
tot niveau E7B)  

NT1, NT2 
NT1, NT2 

januari/mei 

Begrijpend lezen  Begrijpend lezen  Y3 t/m Y7 (gr. 4 t/m 8)  NT1, NT2  januari 

 

Voortgezet onderwijs 

Leerstofgebied  Toets  Groep  NT richting  Tijdstip 

Taalverzorging 
(grammatica en 
spelling) 

Diaspel 
Diatekst 
 

Y8/Y9 (VO 1-VO 2)  NT1, NT2  mei 

Leesbegrip  Diawoord  Y8/Y9 (VO 1-VO 2)  NT1, NT2 
NT1, NT2 

mei 

Eindniveau klas 4  CNaVT (facultatief)  Y11 (VO 4)  NT1, NT2  mei 

Eindniveau klas 6  IB Dutch lang. A  
(als dit als IB-vak in 
groep 2 gekozen is) 

Y13 (VO 6)  NT1, NT2  mei 

 

De wijze waarop het welbevinden en de leervorderingen van het kind worden 

besproken met ouders 

Alle Nederlandse leerlingen krijgen naast hun BISH-rapport in Primary tweemaal per jaar 

een NTC-rapport mee naar huis, eenmaal in januari en eenmaal in juni. Het Nederlandse 

rapport staat dus los van het BISH-rapport. De reden hiervoor is dat we hiermee een 

gedetailleerder beeld kunnen geven van de vorderingen van uw kind in het vak Nederlands.  

Halverwege het eerste en halverwege het derde trimester worden ouders uitgenodigd voor 

een 10-minutengesprek met de leerkracht. Hierin worden de prestaties van de leerlingen 
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besproken. Indien daartoe aanleiding is, worden de ouders tussentijds uitgenodigd voor 

een gesprek.  

Ouders zijn uiteraard altijd van harte welkom op school als zij een gesprek met de 

leerkracht wensen. Zij kunnen daartoe een afspraak met de leerkracht maken. 

 

De zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 

Soms heeft een kind extra zorg nodig. Daarom heeft onze school een samenhangend 

systeem van leerlingenzorg ontwikkeld; onderwijs op maat betekent voor ons ook zorg op 

maat.  

Om eventuele problemen snel te onderkennen, bekijkt de leerkracht na iedere 

toetsperiode de resultaten van alle leerlingen. Zowel zwakke resultaten als zeer goede 

resultaten kunnen aanleiding zijn voor extra zorg. Uiteraard worden de betreffende ouders 

hierover geïnformeerd.  

Voor leerlingen met zeer goede resultaten worden extra materialen en leeractiviteiten 

ingezet. 

Voor leerlingen met zwakke resultaten wordt, in overleg met de ouders, een zogeheten 

handelingsplan opgesteld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en op welke manier. 

Na zes weken wordt nagegaan of het handelingsplan werkt. Als het nodig is, wordt het plan 

bijgesteld. Individuele handelingsplannen worden opgesteld in overleg met de ouders en 

de resultaten worden met hen besproken. Zo krijgt elk kind de zorg die het nodig heeft. De 

zorg vindt zo veel mogelijk plaats in de klas. Het kan zijn dat er verder onderzoek moet 

plaatsvinden. Dit zou eventueel door de Stichting NOB kunnen worden gedaan (N.B. de 

kosten voor een dergelijk onderzoek moeten worden gedragen door de ouders). Na een 

orthopedagogisch onderzoek is er op basis van het verslag een gesprek met de ouders en 

de leerkracht. 

Ook kan het zijn dat er problemen zijn die niet specifiek te maken hebben met het 

Nederlands, maar die de ontwikkeling van het kind kunnen beïnvloeden. Er wordt dan 
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gekeken of er via de BISH een mogelijkheid bestaat voor een handelingsplan. In zo’n geval 

wordt er nauw samengewerkt met de desbetreffende leerkracht op de BISH. 

 

Plaatsing van leerlingen met specifieke behoeften 

Er wordt naar gestreefd om alle leerlingen zoveel mogelijk in de jaargroep te laten werken 

waar zij in Nederland toe zouden behoren. Indien nodig wordt het werk aangepast met het 

materiaal van een lagere (of hogere) groep. Doubleren wordt zoveel mogelijk vermeden.  

 

Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school 

In de laatste week voor het vertrek ontvangen de ouders van de vertrekkende leerling het 

leerling-dossier. Het dossier omvat: 

❖ het onderwijskundig rapport; 

❖ het traditionele rapport; 

❖ de gegevens uit het leerlingvolgsysteem; 

Daarnaast krijgen de ouders de schriften en ander werk van hun kind mee. Er wordt binnen 

de groep afscheid genomen van het kind.  

5. De Leerkracht 

Op school is de leerkracht de eerstverantwoordelijke voor de leerlingen. De leerkracht 

wordt aangestuurd door de head of languages Sue Thomas. De directeur van de BISH heeft 

de eindverantwoordelijkheid over de algehele gang van zaken met betrekking tot het NTC. 

Wijze van vervanging bij afwezigheid door ziekte of scholing 

Er kunnen redenen zijn waarom een leerkracht niet aanwezig is. Als het om één dag gaat 

blijven de leerlingen in het basisonderwijs gewoon in hun Engelse klas. De leerkracht haalt 

het verloren lesuur eventueel in als hij weer aanwezig is op school. In het voortgezet 

onderwijs krijgen de kinderen indien mogelijk een bevoegde vervang(st)er, die toezicht 
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houdt in de klas. Het te maken werk worden door de leerkracht Nederlands naar de 

leerlingen ge-e-maild, waardoor zij geen lessen hoeven te missen.  

 

Scholing van de leerkrachten 

Het is belangrijk dat de leerkracht de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen. 

Daarom volgt onze leerkracht minimaal eens per 2 jaar in de zomer bijscholingscursussen 

in Nederland georganiseerd door de Stichting NOB. Ook organiseert de BISH ‘scholing op 

maat’ gedurende het jaar. 

In het vorige schooljaar zijn cursussen gevolgd op het gebied van: 

❖ Nederlands als moedertaal in het voortgezet onderwijs 

❖ Formatieve evaluatie (=tussentijdse evaluatie)  

 

6. Ouderparticipatie 

Het belang van de betrokkenheid van ouders 

In het belang van de leerling probeert de leerkracht een goede samenwerking te creëren 

door ouders zowel schriftelijk als mondeling goed te informeren over de inhoud van het 

NTC-Onderwijs. Alle unitplanningen voor het basisonderwijs vindt u hier: 

https://jos150264.wixsite.com/dutch/primary-school. Die voor het voortgezet onderwijs 

staan hier: https://jos150264.wixsite.com/dutch/middle-school.  

Met uitzondering van vertrouwelijke stukken zijn alle gegevens ter inzage, bijvoorbeeld het 

schoolplan en het leerlingvolgsysteem. Het is van belang dat ouders suggesties en/of 

feedback tijdig met de leerkracht of het bestuur delen. Tevens wordt jaarlijks een enquête 

uitgestuurd waar input van ouders wenselijk is om eventuele gewenste aanpassingen te 

kunnen doorvoeren.  

In het kader van het NTC-onderwijs is het wenselijk dat ouders en leerkracht dezelfde 

doelen stellen ten aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing.  
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Voor het realiseren van succesvolle culturele evenementen is de hulp van ouders 

onontbeerlijk. Via email of nieuwsbrief zal een beroep gedaan kunnen worden op uw hulp. 

Tenslotte is het stimuleren van de Nederlandse taal van doorslaggevend belang voor het 

succes van het Nederlandse taalprogramma. In onderstaande paragraaf worden een aantal 

ideeën aangereikt hoe hier invulling aan gegeven kan worden..  

 

Wat ouders kunnen doen om de Nederlandse taal optimaal te ontwikkelen. 

Hoe meer uw kind Nederlands leest, spreekt, schrijft en hoort, hoe groter de vaardigheid in 

de taal zal zijn. Activiteiten die kunnen helpen bij het vasthouden/ontwikkelen van het 

Nederlands zijn: 

Nederlands spreken: als u thuis consequent Nederlands spreekt, creëert u een veilige 

omgeving waarin het kind de taal kan gebruiken. U laat ook zien dat u zelf waarde hecht 

aan de taal. Goed voorbeeld doet goed volgen. 

Voorlezen/lezen: Voorlezen (of op latere leeftijd zelf lezen) helpt bij het leren van een taal. 

Daarnaast is het een uitstekend hulpmiddel voor het vergroten van de woordenschat. 

Films, televisie en muziek: kijken naar Nederlandse tv-programma’s,  films en luisteren 

van Nederlandse muziek. BVN-tv zendt Nederlandse en Vlaamse televisieprogramma’s uit 

in blokken van acht uur. Via NPO kunt u eveneens diverse Nederlandse programma’s 

bekijken.  

Tijdschriften: niet alle leerlingen zijn dol op het lezen van boeken. Overweeg om een 

abonnement te nemen op een Nederlands tijdschrift dat aansluit bij de leeftijd en 

belangstelling van uw kind.  

Schrijven: laat uw kind eens een brief, e-mail of kaart schrijven aan oma of opa, of een 

vriendje in Nederland. Leerlingen kunnen bijvoorbeeld ook verhaaltjes insturen voor de 

weekeditie van het NRC of verslaggever worden voor Wereldkids.  
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Spelletjes: er zijn diverse spelletjes op de markt die direct met taal te maken hebben. Denk 

bijvoorbeeld aan Scrabble, Woord-rummikub, Taboe of Pictionary. Voor oudere leerlingen, 

die al een behoorlijke kennis van de taal hebben, kunt u denken aan het Van Dale spel.  

Websites: er bestaan verschillende websites die het leren van de Nederlandse taal 

ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn: Squala.nl, Zeppelin.nl, Schooltv.nl 

Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

Aan het begin van het schooljaar wordt er een informatiebijeenkomst georganiseerd door 

de leerkracht Nederlands, één voor de basisschool en één voor het voortgezet onderwijs, 

waarbij specifiek informatie gegeven wordt over het Nederlands programma. Daarnaast is 

de leerkracht altijd bereid om een individuele afspraak te maken. 

   

NTC-bestuur en inspraak 

De belangrijkste taken en bevoegdheden van het bestuur zijn:  

❖ het organiseren van activiteiten die het goede verloop van het onderwijs en welzijn van 

de leerlingen bevorderen;  

❖ het waarborgen van de kwaliteit van het NTC-onderwijs; 

❖ het beheren van de subsidiegelden die verstrekt worden door de Nederlandse overheid 

en die volledig ten goede komen aan ons NTC-onderwijs op de BISH. 

Het NTC-bestuur bestaat uit drie ouders van leerlingen (voorzitter, secretaris en 

penningmeester). Het aantal leden wordt door het bestuur met algemene stemmen 

vastgesteld. Aanvullend wordt het bestuur versterkt door een activiteitencoördinator. 

Bij het ontstaan van een (om meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende 

bestuursleden met algemene stemmen binnen twee maanden na het ontstaan van de 

vacature(s) een nieuwe opvolger kiezen. 
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Ouderactiviteiten 

NTC BISH organiseert elk jaar een aantal  activiteiten, waarbij in het kader van de 

ouderparticipatie de ouders om medewerking wordt gevraagd. 

Tot de vaste activiteiten behoren in elk geval de Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, 

Schaatsevenement en Koningsdag. 

 

Klachtenprocedure BISH  

De BISH kent een getrapte aanspreekbaarheid bij klachten van ouders over (het lesgeven 

van) een onderwijsgevende. Deze klachtenprocedure is ook van toepassing op het 

NTC-onderwijs. De procedure staat beschreven in de “communications procedure” van de 

BISH. Deze klachtenregeling ligt op school ter inzage. In het kort komt deze erop neer, dat 

in geval van een probleem, eerst contact zoekt met de betreffende leerkracht. Mocht dit 

niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kan men contact opnemen met het hoofd 

van het departement, mevr. Sue Thomas, head of Languages. In uiterste gevallen kan een 

van de lijnmanagers van de school (mevr. Gemma Averette (PO) of dhr. Amos Lyso (Middle 

School)/dhr. Steve Murphy (High School) nog geconsulteerd worden. 

 

Schoolgeld/ouderbijdragen 

Het schoolgeld voor het Nederlandse programma van NTC BISH zit inbegrepen in het 

lesgeld dat ouders aan de BISH betalen. Er zijn dus in principe geen extra kosten aan 

verbonden. Voor het schooljaar 2019/2020 worden tevens de kosten van de wereldschool 

door de BISH en NTC gedragen. Er zal eventueel een kleine bijdrage gevraagd worden voor 

specifieke activiteiten die georganiseerd worden door het NTC-bestuur. 

 

Schoolverzekering voor leerlingen 

Er is een centrale verzekering via de BISH. 
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7. Kwaliteitszorg 

Stichting NTC BISH voert een actief kwaliteitsbeleid. De nadruk ligt daarbij op het leren van 

de leerlingen en het onderwijs dat wij geven. Dit kwaliteitsbeleid is voor een periode van 4 

jaar vastgelegd in ons Schoolplan. Per schooljaar worden naar aanleiding van het 

schoolplan nieuwe doelen bepaald en bestaande doelen bijgesteld. We proberen de 

kwaliteit van onze school te verbeteren door steeds na te gaan of de kwaliteit nog goed is, 

het goede te behouden, te kijken wat beter kan en die verbeteringen vast te houden. 

Hierbij maken we onder andere gebruik van het leerlingvolgsysteem. Op basis van de 

resultaten van de leerlingen kijkt de leerkracht of de kwaliteit van het totale 

onderwijsaanbod op peil blijft en of er voldoende voorzieningen zijn voor leerlingen met 

speciale onderwijsbehoeften; bijvoorbeeld of er genoeg materialen beschikbaar zijn voor 

hoogbegaafden of zwakke lezers/dyslecten.  

8. Schooltijden  

Alle lessen zijn geïntegreerd in het normale lesrooster van de kinderen, zowel voor het 

basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. 

Lesrooster 

  8.50  9.45  11.05  12.00  12.55  1.40  2.35 

Ma    Y2/Y8  Y3  Y7    EY/Y1   

DI  Y6  Y8    Y7  Y5  Y2  Y7/Y8/Y9 

Wo  EY/Y1  Y3    Y9    Y5/Y6  Y4 

Do  Y3/Y4    EY/Y1      Y9  Y7/Y8/Y9 

Vr  Y5/Y6  Y5/Y6      Y4  Y2   

Onderstreepte lessen zijn ingeroosterd tijdens een “vreemde taal”  uur. 

 

Vakantierooster 

NTC BISH volgt het vakantierooster van de BISH.  
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9. Namen en adressen 

BISH 

Mark Wilson, directeur British School of Houston 

2203 North Westgreen Blvd.  

Katy, TX 77449  

Tel: 713 290 9025 

e-mail: mark.wilson@houston.nae.school  

 

Sue Thomas, Head of Languages 

Email: sue.thomas@houston.nae.school  

 

Mr. Jos Kerkhofs, Head of Dutch, leerkracht basis en voortgezet onderwijs 

e-mail: jos.kerkhofs@houston.nae.school 

 

NTC bestuur 

Linda Boutkan (voorzitter) 

e-mail: bl.boutkan@gmail.com 

 

Nicole Krispijn-Kok (secretaris) 

e-mail: nickok.mail@gmail.com 

 

Pauline Schumacher (penningmeester) 

e-mail: pmschumacher@hotmail.com 

 

Rachel Lavooij (activiteitencoördinator) 

E-mail: rachel.lavooij@gmail.com 
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Externe instanties 

Rijksinspectiekantoor Breda  

Afdeling Buitenland 

Postbus 7447 

4800 GK Breda 

Tel: 011-31-76-5202303 

 

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) 

Parkweg 20a 

2271 AJ Voorburg 

tel:011-31-70-38866646 

www.stichtingnob.nl 

 

Meldpunt vertrouwensinspecteurs 

Tel. Binnenland 0900 - 1113111 

Tel. Buitenland +31 30 67 06 001  
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