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Voorwoord
Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden,
Voor u ligt de schoolgids 2018-2019 van NTC Zagreb, de school voor Nederlands Taal- en
Cultuuronderwijs in Kroatië. Met deze schoolgids willen wij u informeren over wat onze school
voor Nederlandstalige kinderen in Zagreb en omgeving (en hun ouders en/of verzorgers) kan
en wil betekenen. Aan deze schoolgids kunnen ouders en/of verzorgers dan ook concrete
verwachtingen ontlenen over wat onze school te bieden heeft.
Deze schoolgids geeft onder andere informatie over:
- de manier waarop de school vormgeeft aan het onderwijs;
- verwachtingen die ouders en school van elkaar mogen hebben;
- resultaten die de school wil bereiken;
- praktische zaken en huisregels.
Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze schoolgids kunt u contact opnemen het
bestuur van de school.
Wij wensen iedereen een fijn en succesvol schooljaar toe!
Namens het bestuur en het onderwijsteam,
Steven van der Touw
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1. Algemeen
1.1 Ontstaansgeschiedenis
In september 2006 hebben enkele ouders het initiatief genomen om Nederlands taalonderwijs
voor hun kinderen in Zagreb te gaan organiseren. Op 13 oktober 2006 hebben zij hiervoor de
Stichting NTC Zagreb opgericht en op 18 oktober 2006 is het Nederlandstalig taal- en
cultuuronderwijs in Zagreb van start gegaan. Op dat moment waren er 16 kinderen
ingeschreven bij de school. Tijdens het schooljaar 2018-2019 mogen we 17 kinderen
verwelkomen.
1.2 Leslocatie
Vanaf 15 oktober 2018 is de Nederlandse school in Zagreb verhuisd naar een nieuwe locatie
samen met de American International School of Zagreb. (AISZ) Het huidige adres is Damira
Tomljanovića-Gavrana 3, 10000 Zagreb. Nu hebben alle groepen van de Nederlandse school bij
dezelfde locatie onderdak. Dit biedt een b
1.3 Het bestuur
Het bestuur van NTC Zagreb bestaat momenteel uit:
Voorzitter : Steven van der Touw
Secretaris: Marije Dijkstra
Penningmeester: Mirjam Mišin
Algemeen bestuurslid: vacant
1.4 Het onderwijsteam
Maarten Rombouts (leerkracht/coördinator)
Senka van der Touw
Toni Bandov
1.5 Sponsors
Het NTC onderwijs in Zagreb wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
• De American International School of Zagreb (AISZ), die ons lokalen ter beschikking stelt
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2. Waar staat onze school voor
2.1 Missie
Het is de missie van NTC Zagreb om het Nederlands taal- en cultuuronderwijs in Kroatië in
stand te houden voor de in Zagreb en omgeving woonachtige Nederlandstalige kinderen uit
Nederland en België. Wij vinden het belangrijk om hen zodanig onderwijs in de Nederlandse
taal aan te bieden dat zij bij hun terugkeer naar Nederland of België zo naadloos mogelijk in
het Nederlandstalig onderwijs in kunnen stromen.
2.2 Visie
De leerkrachten van NTC Zagreb vinden het belangrijk dat de leerlingen met plezier naar
school komen. Met plezier naar school gaan is immers de basis om tot goede prestaties te
komen. We proberen daarom een sfeer te creëren waarbinnen de kinderen zich veilig en
geborgen voelen. Wij komen hieraan tegemoet door bij de leerlingen te werken aan:
+ geloof en plezier hebben in het eigen kunnen (competentie);
+ de ervaring dat mensen hen waarderen om wie zij zijn en graag met hen om willen gaan
(relatie);
+ de ervaring dat zij je zelfstandig en onafhankelijk iets voor elkaar kunnen krijgen
(autonomie).
De school erkent dat elke leerling zich ontwikkelt al naar gelang zijn eigen aard, tempo en
capaciteiten. In aansluiting hierop benaderen we de leerlingen op positieve wijze en gaan we
uit van de individuele talenten en behoeften van de leerling. Naast extra hulp aan de
zorgkinderen (leerlingen die langzamer of anders leren dan de gemiddelde leerling) moet er
ook extra uitdaging zijn voor de plusleerlingen (leerlingen die sneller of anders leren dan de
gemiddelde leerling).
Het programma wordt zo gevarieerd mogelijk samengesteld. Centraal hierin staan de
belevingswereld van het kind, met thema’s, projecten en verrassingselementen. Ook zullen de
kinderen op school en/of tijdens de culturele activiteiten geïnformeerd worden over
Nederlandse en Belgische feestdagen en vieringen.
2.3 Doelstellingen
NTC Zagreb richt zich op het onderwijzen van de Nederlandse taal volgens het Nederlandse
onderwijscurriculum en met gebruikmaking van Nederlandstalige onderwijsmethoden. Dit
biedt leerlingen de mogelijkheid om later te kunnen overstappen naar Nederlandstalige
scholen in Nederland, België of elders in de wereld. Leidraad voor ons onderwijs zijn de
kerndoelen die geformuleerd zijn voor het verwerven van vaardigheden in de Nederlandse
taal.
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3. Het onderwijs
3.1 Organisatie van de school
NTC Zagreb verzorgt primair onderwijs aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Vanaf september 2012
bieden wij daarnaast lessen voor peuters en leerlingen in het voortgezet onderwijs aan en is
er een Peutergroep.
De kinderen krijgen les op één middag in de week. De school heeft gekozen voor het klassikale
schoolsysteem, waarbij kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten. Binnen een
klas werken de kinderen allemaal op hun eigen niveau. Waar mogelijk werken de leerlingen
samen in kleine groepjes.
Naast de wekelijkse lessen wordt er van de kinderen en ouders verwacht dat zij ook thuis met
Nederlands bezig zijn, door Nederlands te spreken, voor te lezen in het Nederlands of met hun
kinderen Nederlandstalige televisieprogramma’s te kijken. De leerlingen zullen, al naar gelang
hun leeftijd, per week 30 tot 60 minuten moeten besteden aan het maken van huiswerk.
Door het jaar heen worden feesten en cultuuractiviteiten georganiseerd op speciaal daarvoor
bedoelde ‘cultuurzaterdagen’. De ‘cultuurzaterdagen’ maken deel uit van het
onderwijsprogramma, en deelname hieraan is daarom voor de kinderen verplicht.
Na de aanmelding van de leerling wordt op basis van een intakegesprek met de ouders en
toetsing van de leerling een voorlopige niveau-indeling gemaakt. De definitieve indeling zal de
coördinator in overleg met de leerkracht en de ouders bepalen.

Lekker in de dierentuin!
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3.2 NTC-indeling binnen het onderwijs
Binnen het NTC-onderwijs wordt rekening gehouden met de verschillende achtergronden van
de leerlingen. Daartoe onderscheidt de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland
(NOB) drie verschillende groepen leerlingen, al naar gelang hun ‘taalsituatie’:
R1-leerlingen:
Het belangrijkste kenmerk van R1-leerlingen is dat ze thuis hoofdzakelijk Nederlands spreken
(en eventueel daarnaast nog een of meerdere talen). De woordenschat varieert per kind en
wordt beïnvloed door de taal van de dagschool. Het onderwijs aan R1-leerlingen is primair
gericht op de terugkeer in het Nederlandse of Belgische onderwijs, en het niveau van het NTConderwijs zal daar zoveel mogelijk op trachten aan te sluiten. Er wordt toegewerkt naar de
kerndoelen (en tussendoelen) voor het onderwijs in de Nederlandse taal, zoals het bestuur
van NTC Zagreb deze voor de verschillende jaargroepen heeft geformuleerd (deze kerndoelen
zijn opgenomen in het schoolplan van NTC Zagreb).
R2-leerlingen:
Het belangrijkste kenmerk van R2-leerlingen is dat ze thuis weliswaar Nederlands spreken,
maar dat een andere taal dominant is. Het onderwijs aan deze leerlingen is gericht op het
mogelijk maken van een eventuele overgang naar het onderwijs in Nederland of België. Het
doel van het onderwijs is om de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk peil te houden,
waarbij de nadruk ligt op de mondelinge taalvaardigheid. Leerlingen in het NTC-onderwijs
mogen wat betreft hun plaatsing in een jaargroep niet meer dan twee jaar achterlopen op hun
niveau.
R3-leerlingen:
Het belangrijkste kenmerk van R3-leerlingen is dat ze nog vrijwel geen Nederlands spreken en
het Nederlands bijna als een nieuwe taal moeten aanleren. Het onderwijs is hier primair gericht
op het aanleren van het Nederlands, met het oog op een eventuele terugkeer/vertrek naar
Nederland of België. De nadruk in het NTC-onderwijs aan deze groep ligt voor op leerstof die
aansluit op de gewenste taalontwikkeling en bij hun startniveau van het Nederlands.
NTC Zagreb biedt onderwijs aan R1- en R2-leerlingen. Wij hebben helaas niet de mogelijkheid
onderwijs te bieden aan R3-leerlingen.
Praktijkervaring leert dat het niveau van de kinderen binnen deze indeling van de Stichting
NOB nog erg kunnen verschillen. Het welbevinden en het functioneren van de kinderen in de
groep zal dan ook het uiteindelijke criterium zijn om de kinderen in een niveaugroep te
plaatsen.
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3.3 De Nederlandse lessen: doelen en methoden
Enkele jaren geleden is besloten om het lezen tot speerpunt te maken. Dat betekent dat wij in
alle groepen extra aandacht aan lezen zullen besteden. Lezen en voorlezen is erg belangrijk.
Niet alleen omdat het de belevingswereld van de leerling vergroot, maar het speelt ook een
grote rol in de ontwikkeling van de woordenschat en het inzicht in, bijvoorbeeld, zinsbouw.
Daarnaast leren de leerlingen zich al lezend te verplaatsen in de karakters die voorkomen in
de boeken. Hun wel en wee vormt een goede aanleiding tot spreek- en schrijfopdrachten
tijdens de lessen.
De leerlingen zullen maandelijks minimaal één boek moeten lezen. De kinderen maken een
verslag van het gelezen boek in hun logboekjes (die door de school verstrekt worden) of in de
zgn. ‘boekenrups’. Twee maal per jaar zal er mondeling een boekbespreking plaatsvinden: de
leerling krijgt dan de kans zijn/haar favoriete boek zó aan te prijzen dat medeleerlingen
gestimuleerd worden om het boek ook te gaan lezen.

…………..in de zomer houden de leerlingen een zomerdagboek bij.
Groep 1 en 2:
Groep 1 en 2 maakt gebruik van de methode Ik & Ko. De nadruk ligt hierbij op de mondelinge
taalvaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast komen beginnende
gecijferdheid en sociaal-emotionele ontwikkeling aan bod. Allemaal binnen de context van
aansprekende thema’s, waarin de knuffelpop Ko een belangrijke rol speelt. De pop Ko is het
vriendje van de kleuters, bij wie ze zich veilig voelen, gaat regelmatig mee naar huis met de
kinderen en tijdens zijn 'logeerpartijtjes' meedraait in het gezin.
Ik & Ko stimuleert de betrokkenheid van het kind met thema's die uit de directe en minder
directe leefomgeving van de kinderen komen. Activiteiten als knutselen, voorlezen,
rollenspellen, liedjes zingen, poppenkast, gedichtjes opzeggen, prentenboeken bekijken,
bieden hiervoor een grote hoeveelheid aanknopingspunten. Het grote voordeel van deze
activiteiten is dat ze ervoor zorgen dat de taal die wordt aangeboden en gebruikt, functioneel
is en betekenis krijgt. Kleuters zijn volop bezig met ‘voorbereidend lezen’ en ‘ontluikende
geletterdheid’. Ze maken spelenderwijs kennis met geschreven taal en letters.
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De leerlingen krijgen huiswerk (3 werkbladen) die te maken hebben met het behandelde
thema. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen stimuleren tot het maken van het
huiswerk en hun the begeleiden waardoor de ouders betrokken worden bij wat er op school
gebeurd. Er worden wekelijks boeken geleend om voorlezen te stimuleren.
Groep 3:
Groep 3 werkt met de methode De Leessleutel. Deze methode is door de Stichting NOB
aangepast voor het NTC-onderwijs. Het accent ligt hierbij op de leerlijnen ‘lezen’ en
‘woordenschat’. Begrijpend luisteren en begrijpend lezen komen daarnaast aan bod bij het
aanbieden van verhalen en prentenboeken. Daarbij wordt ook veel aandacht besteed aan de
ontwikkeling van de woordenschat. Naast het leesgedeelte heeft de Stichting NOB een
gerichte selectie gemaakt van activiteiten met betrekking tot taalbeschouwing en spelling om
kinderen de Nederlandse spellingsregels en aspecten van taalbeschouwend onderwijs bij te
brengen.
Binnen de thema’s van De Leessleutel gaat het daarbij om:
• een juiste herkenning en uitspraak van de Nederlandse klank–letterkoppelingen;
• afwijkende spellingspatronen;
• de schooltaal die hoort bij leren lezen en schrijven in het Nederlands (woorden zoals komma,
uitroepteken, etc.).
Groep 4 en hoger:
Voor deze groepen maakt NTC Zagreb gebruik van de methode Taal actief. Deze methode is
voor het taalonderwijs op Nederlandse en Belgische scholen ontwikkeld, waar doorgaans 5
uur per week aan Nederlandse wordt besteed. NTC-scholen beschikken gemiddeld over 3 uur
Nederlandse les per week. Om toch aan de kerndoelen van het taalonderwijs in minder lestijd
te voldoen, heeft de Stichting NOB voor de methode Taal actief speciale NTC-modulen
ontwikkeld. Deze modulen bevatten een selectie van de leerstof en maakt het zo mogelijk om
toch in 3 uur de leerdoelen van het taalonderwijs te behalen.
Volgens de Stichting NOB is de methode Taal actief zeer geschikt voor NTC-onderwijs. De
methode bevat goede leerlijnen voor taal, spelling en woordenschat, die geïntegreerd en
thematisch worden aangeboden. Ook biedt de methode een goede handleiding, veel
mogelijkheden tot differentiatie, toetsen ter evaluatie en veel nuttige adviezen.
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Voor de groepen 4 tot en met 8 geldt dat er van de 3 beschikbare uren per week gemiddeld 2
uur besteed wordt aan activiteiten voor mondelinge taalvaardigheid, woordenschat,
taalbeschouwing en spelling. Eén uur is voorbehouden voor technisch en begrijpend lezen en
cultuuronderwijs.
Voortgezet onderwijs:
Sinds enkele jaren heeft de school ook groepen in het Voortgezet Onderwijs. In het schooljaar
2018-2019 heeft de school een groep op niveau van VO5. Dit schooljaar zal deze groep naar
verwachting voorbereid worden op het Staatsexamen NTII. Voor de lessen wordt de methode
Nieuw Nederlands gebruikt, door de docenten aangevuld met eigen materiaal.
De Nieuw Nederlands - methode heeft zich als zeer nuttig bewezen in de bovenbouw van de
NTC scholen wereldwijd. Het Leerboek heeft zes hoofdstukken – elk met een eigen thema –
en drie projecten. Door de hoofdstukken wordt uitgebreid gewerkt aan lees- en
spellingvaardigheden evenals grammatica en woordenschat. De cursussen Spreken/
kijken/luisteren en Schrijven eindigen altijd met een Taak (een doe-opdracht). Een ander
bestanddeel van de methode is het Activiteitenboek.
Daarin zitten extra oefeningen,
invulbladen, werkbladen bij de projecten, woordenlijsten en de gereedschapskist (handige
stappenplannen). Elk hoofdstuk uit het Leerboek eindigt met een Test waaruit we verder
kunnen bepalen of verder oefenen uit het Activiteitenboek nodig is.
Voor meer informatie over de gehanteerde lesmethodes, kunt u terecht op
de website van het NOB: www.stichtingnob.nl, of van de uitgever: www.malmberg.nl.
3.4 Huiswerk
Vanaf groep 3 krijgen de leerlingen huiswerk. Door het maken van huiswerk kunnen de
leerlingen de lesstof thuis nog een keer herhalen en verwerken. Het vormt een belangrijke
aanvulling op het NTC-onderwijs, dat immers door het kleine aantal lesuren beperkt is in de
onderwijsmogelijkheden. Van de ouders wordt verwacht dat zij de kinderen stimuleren tot het
maken van huiswerk, en indien nodig, en begeleiden. In principe moeten de leerlingen het
huiswerk zonder veel moeite zelf kunnen maken. Mogelijke huiswerkopdrachten zijn
bijvoorbeeld het maken van taal- en spellingsoefeningen of het dagelijks 10 minuten lezen in
een Nederlandstalig boek (verkrijgbaar via onze schoolbibliotheek). Daarnaast zullen de
leerlingen tweemaal per jaar een boekbespreking voorbereiden en (vanaf groep 4) eenmaal
per jaar een werkstuk maken.
3.5 Ziekte
In het geval van ziekte van de leerkracht zal de les indien mogelijk overgenomen worden door
een van de andere docenten op school. Als het niet lukt om een andere docent te vinden,
krijgen de kinderen tegelijkertijd les met een van de andere groepen.
Als de leerling ziek is, wordt het erg op prijs gesteld als de ouders de leerkracht of de
coördinator hiervan bijtijds op de hoogte brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail.
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3.6 Leslocatie
De lessen worden gegeven in de leslokalen van de nieuwe Amerikaanse school (AISZ), gelegen
aan de Damira Tomljanovića-Gavrana 3 in Zagreb De lessen vinden plaats op maandag en
woensdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur.
3.7 Bibliotheek
De school beschikt over een eigen Nederlandstalige bibliotheek. Er is een ruim aanbod aan
moderne boeken voor elke leeftijdsgroep. Jaarlijks wordt de bibliotheek uitgebreid met
nieuwe boeken. Na de les hebben de leerlingen de mogelijkheid een boek kiezen uit de
bibliotheek. De leerkrachten kunnen erop toezien dat er een gevarieerde keuze wordt
gemaakt, zodat de leerlingen kunnen profiteren van het ruime leesaanbod aan verhalen,
gedichten, informatieve boeken en strips. Daarnaast heeft de bibliotheek ook een bescheiden
aantal cd’s en dvd’s in de collectie.

Familiedag 2014

In de dierentuin met juf Senka
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4. De zorg voor de kinderen
4.1 Aannamebeleid en toelatingsprocedure
Leerlingen kunnen vanaf ca. 2,5 jaar terecht in onze peutergroep. Voor dit schooljaar geldt dat
kinderen die op 1 oktober 2018 vier jaar of ouder zijn, toegelaten kunnen worden in groep 1,
zolang dit binnen de mogelijkheden ligt van de school. Zoals eerder in deze gids vermeld wordt
voor NTC-leerlingen een onderscheid gemaakt tussen zgn. R1-, R2- en R3-leerlingen. NTC
Zagreb heeft ervoor gekozen om op dit moment alleen R1- en R2-leerlingen aan te nemen. Dit
betekent dat de kinderen in principe in staat moeten zijn om de Nederlandse taal zodanig te
verstaan dat zij de Nederlandse lessen zonder veel probleem kunnen volgen. Om te
beoordelen of een kind in aanmerking komt voor onderwijs bij NTC Zagreb, houdt de
coördinator een intakegesprek met het kind en de ouders. Aan de ouders wordt een kopie
gevraagd van het leerlingendossier van de vorige (Nederlandse) school. Hierin zijn meestal
opgenomen:
• een onderwijskundig rapport met eventuele toelichting en eventueel handelingsplan (bij
remedial teaching);
• recente toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem;
• een kopie van het laatste schoolrapport.
Tijdens het intakegesprek wordt getracht een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind
en het niveau van zijn beheersing van het Nederlands. Vervolgens wordt het kind door de
coördinator in een van de groepen geplaatst om te bezien of de lessen aansluiten bij het
niveau van het kind.
Het bestuur behoudt zich het recht voor om leerlingen aan te nemen dan wel te weigeren.
NTC Zagreb heeft niet de mogelijkheden en middelen om kinderen met ernstige leer-, gedragsen/of ontwikkelingsproblemen de noodzakelijke aangepaste zorg en onderwijs te bieden. Het
bestuur heeft tevens de bevoegdheid om eerder toegelaten leerlingen van verder onderwijs
uit te sluiten, als blijkt dat NTC Zagreb hen niet de hulp kan bieden die de leerling nodig heeft
(bijvoorbeeld in geval van leer- en/ of gedragsproblemen),
4.2 Leerlingvolgsysteem
De vorderingen van de leerlingen worden nauwkeurig bijgehouden via observatie van het
werk en door afname van de methodegebonden toetsen. Daarnaast nemen wij ook de Citotoetsen af voor de deelvaardigheden technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend
lezen. Uit de gegevens van het leerlingvolgsysteem blijkt of de leerling extra hulp en aandacht
nodig heeft. Het kan ook zijn dat een leerling meer stof aankan dan de lesmethode te bieden
heeft. Het is de taak van de leerkracht om daar op een zorgvuldige en adequate manier mee
om te gaan (zie ook 4.4).
Van iedere leerling wordt een leerling-dossier bijgehouden. Hierin worden onder meer de
volgende gegevens opgenomen: algemene gegevens, aanwezigheidsregistratie, resultaten
van methodegebonden toetsen, resultaten van methodeonafhankelijke toetsen (CITO), de
halfjaarlijkse rapporten en eventuele verslagen van gesprekken met ouders en gegevens over
eventuele speciale leerlingenzorg.
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Ouders hebben het recht op inzage van het dossier van hun kind. Wanneer een kind de school
verlaat wordt een kopie van het dossier meegegeven.

4.3 Rapporten
De kleuters ontvangen aan het einde van het schooljaar een uitgebreid rapport. De leerlingen
van groep 3 en hoger ontvangen in januari en in juni een rapport.
Een week na de uitreiking van de rapporten vinden de 10-minutengesprekken plaats, waarbij
het werk van de leerlingen met de leerkracht besproken kan worden.
4.4 Zorg op maat
Middels observaties tijdens de lessen en door het afnemen van toetsen, wordt de
ontwikkeling van de kinderen continu in de gaten gehouden. Kinderen met hele goede of juist
zwakkere resultaten zullen tijdens de lessen aangepaste opdrachten krijgen. De gebruikte
lesmethodes bieden hiervoor voldoende mogelijkheden. Op deze manier tracht de leerkracht
zo veel mogelijk op de ontwikkeling van elk kind in te spelen.
Het kan voorkomen dat deze aangepaste opdrachten van de methode onvoldoende resultaat
hebben. Wanneer de leerkracht dit vaststelt, zal binnen de mogelijkheden van de school een
zogeheten handelingsplan worden opgesteld. Hierin staat welke extra zorg het kind krijgt en
op welke manier. Dit handelingsplan wordt vooraf aan de ouders uitgelegd en met hen
besproken Na enige weken wordt nagegaan of het handelingsplan resultaten oplevert. Indien
nodig wordt het plan bijgesteld en opnieuw besproken.
Het uitvoeren van een handelingsplan vindt plaats onder schooltijd en wordt uitgevoerd door
de klassenleerkracht. Dit alles vindt plaats onder supervisie van de coördinator onderwijs van
de school.
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4.5. Vertrek van een leerling
Voor vertrekkende leerlingen zal in de laatste week voor vertrek een eindgesprek tussen de
ouders en de leerkracht plaatsvinden. De ouders ontvangen de gegevens voor de nieuwe
school. Het leerling-dossier omvat in ieder geval:
- overzicht van de behandelde leerstof per leerjaar;
- het onderwijskundig rapport;
- rapporten;
- overzicht van het leerlingvolgsysteem;
- bewijs van uitschrijving.

Groep 8: Sophia Jones, Lukas Groeneweg en Luka Došen

Koningsdag 2018
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5. Personeelsbeleid
5.1 Algemeen
NTC Zagreb is een kleine school met één leerkracht/coördinator onderwijs en twee
leerkrachten, die als vrijwilligers aan de school verbonden zijn.
Er is een directiestatuut voor de coördinator onderwijs. Voor de leerkrachten zijn
functiebeschrijvingen opgesteld, zodat er meer duidelijkheid is over de
verantwoordelijkheden en de taakverdeling binnen NTC Zagreb.
Van de leerkrachten wordt verwacht dat zij de ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen,
vakliteratuur bijhouden en bereid zijn om bijscholingscursussen te volgen, bijvoorbeeld bij de
Stichting NOB.
5.2 Vervanging van een leerkracht bij ziekte of om andere redenen
Er kunnen redenen zijn waarom een leerkracht niet aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte
of andere persoonlijke omstandigheden. Indien mogelijk zal de vervanging intern worden
opgelost, om zo veel mogelijk te voorkomen dat leerlingen vanwege afwezigheid van de
leerkracht de lessen moeten verzuimen. De ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de
hoogte gebracht.

Koningsdag 2016
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6. De communicatie met de ouders
6.1 Betrokkenheid van de ouders
Van ouders en van leerkrachten wordt verwacht dat zij altijd handelen in het belang van het
kind. De leerkrachten streven ernaar een goede samenwerking te creëren met de ouders door
zich toegankelijk op te stellen: ouders zijn voor of na de lessen altijd welkom met vragen en
suggesties. De betrokkenheid van de ouders vindt NTC Zagreb een groot goed.
Van de ouders wordt verwacht dat zij vertrouwen hebben in de leerkracht. Begrip en respect
voor elkaar is het uitgangspunt voor een goede communicatie. Juist in het kader van het NTConderwijs is het bovendien noodzakelijk dat ouders en school dezelfde doelen stellen ten
aanzien van het te bereiken niveau van Nederlandse taalbeheersing. Het is van belang dat de
ouders thuis hun kinderen zo veel mogelijk met de Nederlandse taal in contact brengen:
constante stimulering van het gebruik van de Nederlandse taal is voor alle leerlingen (en in het
bijzonder bij kinderen voor wie Nederlands niet de eerste taal is) erg belangrijk.
6.2 Informatievoorziening aan de ouders
Het team acht het van groot belang om de ouders zo goed mogelijk te informeren over de
gang van zaken op school. Deze schoolgids omvat daarom veel algemene en praktische
informatie. Aan deze schoolgids kunnen ouders dan ook concrete verwachtingen ontlenen
over wat NTC Zagreb hen biedt.
Daarnaast zal er per e-mail ook veel informatie worden uitgewisseld. Dit kan gaan over
serieuze aangelegenheden zoals het huiswerk van de leerlingen, maar ook over vieringen
zoals Sinterklaas of de familiedag. Voor nieuwe ouders is het daarom zaak dat hun e-mailadres
zo snel mogelijk bij de coördinator bekend is!
Eenmaal per jaar is er een informatieavond voor alle ouders. Het bestuur legt medio april
verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar, bespreekt de begroting voor het
lopende schooljaar, het gevoerde beleid en andere actuele zaken.
De leerkrachten informeren de ouders over het lesprogramma en geven een toelichting op de
werkwijze en de gebruikte methoden. Tevens hebben de ouders de gelegenheid om over
allerlei zaken met de leerkrachten en het bestuur van gedachten te wisselen. Op de website
van de school houden we u op de hoogte van actuele ontwikkelingen en culturele activiteiten.
6.3 Inspraakmogelijkheden
NTC Zagreb heeft in rechtspositionele zin weliswaar de vorm van een stichting, toch zal een
aantal beslissingen aan de ouders tijdens de ouderavonden worden voorgelegd. Het gaat
hierbij metname om beslissingen over de volgende zaken:
• De benoeming van nieuwe bestuursleden;
• De goedkeuring van de financiële jaarrapportage;
• De goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.
Als tijdens de ouderavond bezwaren worden aangetekend tegen een door het bestuur
genomen besluit of er worden nieuwe voorstellen gedaan, zal het bestuur het betreffende
besluit in de eerstvolgende bestuursvergadering in heroverweging nemen. De ouders zullen
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na deze bestuursvergadering ten aanzien van het dan genomen besluit op de hoogte worden
gebracht.
6.4 Klachtenprocedure
Ouders zijn, zoals in 6.1. staat geschreven, altijd welkom met vragen en suggesties. Toch kan
het voorkomen dat ouders zich tot de school wenden met een klacht. Goede afspraken over
de te volgen gedragslijn helpen te voorkomen dat dergelijke kwesties escaleren. Tevens wordt
er in de klachtenprocedure voor alle betrokkenen duidelijkheid geschapen over waar men met
een eventuele klacht terecht kan. Uitgangspunt bij deze afspraken is dat de klacht eerst
rechtstreeks wordt aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder
kan niet met een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht bij het schoolbestuur terecht,
voordat hij/zij hierover eerst met de leerkracht zelf heeft gesproken. In het geval van een
klacht is er een getrapte aanspreekbaarheid, die er als volgt uitziet:
Stap 1
Stap 2

Stap 3

De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht.
Indien na het overleg met de leerkracht de kwestie niet bevredigend kan
worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Zij zal in overleg
met de leerkracht de kwestie bezien en zich inzetten voor een bevredigende
oplossing.
Mocht het voorkomen dat de afhandeling van een klacht in onderling overleg
niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar ieders tevredenheid heeft
plaatsgevonden, dan kan een beroep gedaan worden op de ‘Klachtenregeling
Nederlands Onderwijs in het Buitenland’. Ook is er een Meldpunt
vertrouwensinspecteur in Utrecht (zie 9.3).
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7. Kwaliteitsbeleid NTC Zagreb
Het kwaliteitsbeleid van NTC Zagreb waarborgt niet alleen het functioneren van NTC Zagreb,
maar ook de kwaliteit van het onderwijs zelf. Om dit kwaliteitsbeleid te waarborgen houdt het
bestuur een jaarlijkse schoolevaluatie waarin de volgende vragen centraal staan:
- doet NTC Zagreb de juiste dingen?
- doet NTC Zagreb deze dingen goed?
- hoe weet het bestuur dat?
- vinden leerkrachten en ouders dat ook?
- hoe kunnen we NTC Zagreb verbeteren?
Kwaliteitsbeleid valt normaliter uiteen in vijf stappen: vaststellen van de kwaliteit, formuleren
van prioriteiten, ontwikkelen van een aanpak, uitvoeren en evalueren en waarborgen van de
kwaliteit. De zorg voor kwaliteit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van vooral het
bestuur en de leerkracht, maar ook van de ouders.
Vaststelling van de kwaliteit
Om te bepalen waar de school staat, wordt gebruik gemaakt van het zelfevaluatie-instrument
van de Stichting NOB. In een schema kunnen wij verschillende aspecten van de school (met
betrekking tot zowel onderwijs als organisatie) beoordelen. Verder wordt gebruik gemaakt
van het verslag van de schoolinspectie, op basis waarvan de belangrijkste verbeterpunten en
beleidsvoornemens worden bepaald.
Formuleren van verbeterpunten
Op basis van de resultaten van het zelfevaluatie-instrument worden de verbeterpunten
geformuleerd; verder heeft er in september 2011 bezoek plaatsgevonden van de
schoolinspecteur, wat geleid heeft tot een evaluatie en verbeteringsaanpak voor NTC Zagreb.
Deze verbeterpunten zijn in een zogenaamd verbeterplan vastgelegd, en zullen stap-voor-stap
doorgevoerd worden.
Uitvoering en evaluatie van de verbeterpunten
De volgende stap in het kwaliteitsbeleid is het maken van keuzes: om goed te kunnen werken
aan de kwaliteit is het belangrijk om prioriteiten te stellen. De prioriteiten worden
geformuleerd in de vorm van concrete doelstellingen. Per verbeterpunt wordt bij de start van
het schooljaar een verbeterplan opgesteld. Hierin wordt aangeven welke aanpak ontwikkeld
is om de gestelde doelen te realiseren, welke middelen hiervoor zullen worden ingezet en wie
waarvoor verantwoordelijk is. Ook wordt een tijdsplanning opgenomen. Vervolgens komt het
aan op de uitvoering. Hierbij zijn over het algemeen meerdere mensen betrokken, die elk hun
eigen verantwoordelijkheid hebben. Voor elk verbeterplan wordt een eindverantwoordelijke
aangewezen. Hierbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat deze plannen voor onze locatie
van bescheiden omvang zullen zijn en er jaarlijks bepaald moet worden of er budget
beschikbaar is om de plannen te realiseren. Veel aanpassingen kunnen immers worden
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doorgevoerd zonder dat er een officieel verbeterplan aan ten grondslag ligt. Bestuurszaken
die verbeterd kunnen worden, zullen vanuit de bestuursvergaderingen worden aangestuurd.
Tenslotte wordt de gekozen aanpak geëvalueerd, zodat bepaald kan worden of er
daadwerkelijk een verbetering is opgetreden en op welke gebieden verdere actie nodig is. Het
proces wordt gedurende de uitvoering gevolgd en waar nodig bijgestuurd. Aan het einde van
het lopende schooljaar wordt de gekozen aanpak door het bestuur geëvalueerd, zodat
bepaald kan worden of er daadwerkelijk een verbetering is opgetreden en op welke gebieden
verdere verbetering nodig is. Toetsing van de resultaten van de verbeteringsplannen volgt
tevens uit de terugkerende evaluatie middels het zelfevaluatie-instrument van de Stichting
NOB.
Vasthouden van de bereikte kwaliteit (borging)
Bestaande kwaliteit en gerealiseerde verbeteringen moeten worden onderhouden: kwaliteit
moet worden geborgd. Het handhaven van de kwaliteit van het onderwijs wordt bemoeilijkt
door de vele personele wisselingen waarmee een NTC-school nu eenmaal te maken heeft. Om
dit te ondervangen zal in de komende periode extra veel aandacht worden besteed aan de
overdracht van informatie en taken aan nieuwe medewerkers en bestuurders. Dit is een van
de belangrijke verbeterpunten waaraan gewerkt zal worden.
Het verbeterplan
De verbeterpunten zijn uitgewerkt in een verbeterplan waarin het bestuur vijf
aandachtspunten heeft opgesteld en waar er onderscheid wordt gemaakt tussen verdieping
en consolidering enerzijds en vernieuwing anderzijds. Dit alles is vastgelegd met een duidelijke
tijdsplanning. Verder is er een verdeling in punten die gewaarborgd (W) moeten worden en
punten die moeten worden verbeterd (V).

1) Beter inzicht krijgen in de resultaten van het onderwijs (toetsing)
I. (W) toetsresultaten communiceren met ouders (rapport en gesprekken) en dit
vastleggen;
II. (V) samenvatting van de toetsresultaten (trends en ontwikkelingen) rapporteren aan
het bestuur en opnemen in de schoolgids;
III. (V) ouders van vertrokken leerlingen in november benaderen om te informeren naar
de aansluiting met de volgende (Nederlandstalige) school.
2) Verbetering van het lesprogramma (lesprogramma)
I. (V) meer gebruik maken van realistische onderwijssituaties die aansluiten bij de
kerndoelen;
II. (V) meer gebruik maken van de inzet van de computer in het onderwijs;
III. (V) vijfjaarlijkse evaluatie van het lesmateriaal en gebruikte lesmethode door
leerkrachten en bestuur (alvorens nieuw materiaal aan te schaffen).
IV. (W) teamoverleg benutten om te bespreken of de kerndoelen worden gehaald;
V. (W) toetsen om te bezien of de kerndoelen worden gehaald
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3) Communicatie met ouders en externe relaties verbreden en verdiepen
I. (W) minstens twee ouderavonden/rapportgesprekken per seizoen organiseren, met
tenminste één onderwijsinhoudelijk of opvoedkundig thema en één gericht op
evaluatie van het onderwijs en aanverwante zaken van het afgelopen jaar. Deze kan
voorafgegaan worden door een schriftelijke enquête onder de ouders;
II. (W) regelmatig informeren van de leerkracht aan de ouders over zaken m.b.t. tot de
school en de leerlingen, waarbij het bestuur eveneens op de hoogte gehouden wordt;
III. (V) intakegesprek met ouders meer structuur geven, waarbij wederzijdse
verwachtingen vastgelegd worden;
IV. (V) jaarlijks een enquête organiseren om de tevredenheid onder de ouders te meten.
4) Functioneren van het bestuur waarborgen
I. (V) vast vergaderrooster opstellen en duidelijke notulen met zogenaamde ‘actielijst’
maken;
II. (V) verbeterplan en actiepunten uit de zelfevaluatie als vast agendapunt op de
vergaderingen bespreken;
III. (V) bestuursdocumenten, maar ook documenten van de leerkracht digitaal bewaren
op het online platform ‘mijn school’ zodat alle informatie centraal opgeslagen is;
IV. (W) een maal per jaar een bestuurslid een bestuurscursus van de Stichting NOB laten
volgen.
5) Continuïteit en kwaliteit van personeel waarborgen
I. (V) een regelmatig bijgesteld en transparant lesplan en overdrachtspapier voor
opvolgers en invallers, online opgeslagen in ‘mijn school’;
II. (W) voorafgaand aan het (half)jaarlijks functioneringsgesprek een lesbezoek afleggen
aan de hand van een door de onderwijsinspecteur overhandigde evaluatielijst.
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Verbeterplan NTC Zagreb
Verbeterpunten

Toetsing

Kwaliteitsverbetering
- resultaten overzichtelijk
weergeven
- resultaten opnemen in
rapport en gesprek ouders

Kwaliteitsbewaking

Kwaliteitswaarborging

- toets kalender volgen
- vergelijking met
Nederlandse gemiddelden
maken

- toets kalender
- beargumenteerde keuze
voor toetsen
- schoolresultaat opnemen
in schoolgids
-- 'exit'-gesprek

- gebruik maken van
realistische
onderwijssituaties
- gebruik maken van de
computer
- evaluatie van
lesmateriaal en
lesmethode

- toetsen volgens de
kalender
- teamoverleg

- toetsen
- teamoverleg

- duidelijke rapportage
- enquête op bestuur
kalender zetten
- ouderavond en
schoolkrant kalender op
leerkracht zetten

- tevredenheid jaarlijks
peilen
- continueren van
Nederlandse ouder in
bestuur
- nagaan of informatie
actueel is

Bestuur

- bestuur uitbreiden
- verbeterpunten
vastleggen op agenda en
kalender

- jaarlijkse zelfevaluatie
houden
- vast vergaderrooster
hanteren

- zelfevaluatie houden van
functioneren bestuur
- verantwoording in
schoolgids afleggen

Personeel

- vaste vervanger
aanstellen
- actualiseren
overdrachtspapieren
- directiestatuut evalueren

- vaste vervanger
inwerken
- overdrachtspapieren elk
kwartaal ‘updaten’

--vervanger en diens taken
in schoolgids opnemen
- centrale archivering van
alle documenten maken

Lesprogramma

Communicatie

- intake gesprek
structureren
- ouderenquête
organiseren
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8. Praktische Zaken
8.1 Lestijden
Het NOB hanteert de algemene richtlijnen voor het aantal lesuren in het NTC-onderwijs. In
overleg met de Onderwijs Inspectie heeft de Stichting NOB bepaald dat er minimaal 120
lesuren per schooljaar moeten zijn, met minimaal honderd uur voor taal- en leesonderwijs en
twintig uur aan cultuuronderwijs. De groepen 1 en 2 krijgen drie uur les per week en nog geen
huiswerk. De kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen drie uur les per week en huiswerk. In
aanvulling op de lesuren worden er culturele activiteiten georganiseerd. Deze vormen een
integraal onderdeel van het onderwijscurriculum voor alle leerlingen en deelname aan deze
activiteiten is daarom verplicht.
8.2 Huisregels
- De ouders worden vriendelijk doch dringend verzocht hun kind(eren) op tijd te brengen,
zodat de lessen op tijd kunnen beginnen en niet worden verstoord.
- De kinderen dienen ook op tijd te worden afgehaald, maar niet voor het einde van de
lestijd.
- Het NTC Zagreb is te gast op de American International School of Zagreb, en daarom zijn
de huisregels van de AISZ ook op ons van toepassing.
- Kinderen die jarig zijn mogen op of rond hun verjaardag trakteren op school. De ouders
wordt gevraagd dit vooraf met de leerkracht af te stemmen.
8.3 Lesrooster en culturele activiteiten 2018-2019
Elke woensdagmiddag wordt er op de AISZ les gegeven van 15.30 tot 18.00 uur. Daarnaast
organiseert NTC Zagreb ook dit schooljaar weer een aantal culturele activiteiten. Omdat deze
activiteiten deel uitmaken van het onderwijsprogramma en deelname hieraan door de
kinderen dus verplicht is, maken wij de data hierbij alvast bekend:
Eerste lesdag op BAZA/AISZ
Familiedag
Herfstvakantie
Sinterklaas
Kerstvakantie
Rapporten (1)
Eerste lesdag na de kerstvakantie
Oudergesprekken
Krokusvakantie
Paasvakantie
Viering Koningsdag
Afname Cito-toetsen deel 1
Afname Cito-toetsen deel 2
Rapporten (2)
Oudergesprekken
Laatste lesdag

maandag 10 september 2018
zondag 14 oktober 2018
29 oktober – 2 november 2018 (AISZ dicht)
woensdag 5 december 2018
17 december 2018 tot 7 januari 2019
vrijdag 21 december 2018
maandag 7 januari 2019
zondag 20 januari 2019
18-22 februari 2019 (AISZ dicht)
22-26 April 2019
zaterdag 27 april 2018
maandag 6/woensdag 8 mei 2019
maandag 13/woensdag 15 mei 2019
vrijdag 14 juni 2019
maandag 3/woensdag 5 juni 2019
woensdag 12 juni 2019
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8.4 Schoolgeld
Het lesgeld voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld €800,- per kind. Hieruit worden alle
noodzakelijke kosten en voorzieningen die met de school en het lesgeven te maken hebben,
betaald. Eventuele transferkosten van de bank komen voor rekening van de ouders. Van
ouders die geen vergoeding van hun werkgever krijgen voor het lesgeld, wordt een
ouderbijdrage van €550,- gevraagd met een korting van respectievelijk 20%, 30% en 40% voor
het 2e, 3e en 4e kind.
De ouders worden verzocht het schoolgeld c.q. de ouderbijdrage aan het begin van het
schooljaar in de maand september te voldoen. Stroomt een kind tijdens het schooljaar in, dan
geldt het volgende:
Instroom vóór 1 januari 2018: Het volledige lesgeld c.q. ouderbijdrage is verschuldigd.
Instroom na 1 januari 2018: Het lesgeld of de ouderbijdrage wordt in overleg tussen de ouder
en het bestuur vastgesteld.
8.5 Schoolverzekering
NTC Zagreb is via het NOB verzekerd voor de wettelijke aansprakelijkheid (WA) tegenover
derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen en of
leerkrachten. Deze verzekering is alleen dan van toepassing, indien de schade niet op een
andere wijze gedekt wordt, bijvoorbeeld door de WA-verzekering van de ouders.

Kleuters - Carnaval 2015
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9. Namen en adressen.
Bestuur
Steven van der Touw Voorzitter

+385 98 459580

svdt@yahoo.com

Marije Dijkstra

Secretaris

+31 6 20987850

marijepascaledijkstra@g
mail.com

Vacant

Algemeen
bestuurslid
Penningmeester

Vacant

9.3 Postadres, bankgegevens en overige adressen.
Postadres:
NTC Zagreb
Medveščak 56
10000 Zagreb
Bankrekening
ING
Ten name van: STG Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs Zagreb
Plaats: Den Haag
Rekening nummer: 5154657
IBAN: NL62PSTB0005154657
BIC/SWIFT: PSTBNL21
Website: www.ntczagreb.nl
Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland:
Rijksinspectiekantoor Breda
Postbus 7447
4800 GK Breda
T: + 31 76 524 4477
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Inspectiekantoor Utrecht
Tel. 0031 306690600

25

Stichting NOB
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
T: + 31 70 386 66 46
W: www.stichtingnob.nl
E: info@stichtingnob.nl
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