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Aannamebeleid
Onze leerlingen
Ons streven is dat alle leerlingen met plezier naar onze school komen, goed meekunnen komen met
de lesstof en zich sociaal veilig voelen in de klas. Wegens de geringe lestijd, combinatieklassen en de
leerdoelen voor de Nederlandse taal opgesteld door het ministerie van Onderwijs stellen wij een
aantal eisen voor de aanname van nieuwe leerlingen.
Onze school biedt uitsluitend onderwijs aan richting-1 en richting-2 leerlingen aan (bijlage 1).
Daarnaast mag er geen achterstand groter dan 2 jaar zijn op leeftijdsgenoten in Nederland en
beschikken we helaas niet over de mogelijkheden om leerlingen met extreme gedrags- en/of
leerproblematiek goed te kunnen begeleiden.
Voor de aanname van kleuters geldt dat ze minimaal 4 jaar en zindelijk zijn.
Kennismaking
Na het eerste (mail)contact met de coördinator van de school wordt gekeken in welke groep(en) de
twee proeflessen het beste kunnen plaatsvinden. Deze proeflessen zijn zowel voor de leerling als
voor de leerkracht een moment om te kijken of de school/klas bij de leerling past. Het niveau van de
leerling wordt gemeten en ook wordt er goed gekeken naar de werkhouding van hem/haar.
Intakegesprek
Na twee proeflessen volgt er een intakegesprek. Hierin wijst de leerkracht de ouders op de
verwachting van de school naar de ouders: denk hier o.a. aan samen huiswerk maken en de
presentie op les-, toets- en cultuurdagen. Ook kunnen de ouders aangeven wat hun verwachting van
het NTC-onderwijs is. De leerkracht houdt de thema’s van het intakeformulier aan en vult deze in.
Naar aanleiding van dit gesprek volgt de beslissing of onze school bij de leerling past en of de leerling
aangemeld wordt.
Aanmelding
Het aanmeldingsformulier vindt u op onze website: www.bibelebonnsebergschool.de, onder het
kopje ‘Interesse?’. Na het invullen van de vragen ontvangt u hiervan een bevestiging per email. Wij
verzoeken u daarna de mail uit te printen, te ondertekenen en samen met een geldige kopie van het
paspoort(van het kind of van uzelf) af te geven aan de groepsleerkracht. Komt uw kind van een
andere Nederlandse school willen wij graag een kopie van het rapport en evt. toetsgegevens.

Bijlage 1. Beschrijvingen van de richtingen in het NTC Onderwijs
In het ‘Referentiekader doorlopende leerlijnen taal en rekenen’1
wordt voor het hele onderwijs (van de basisschool tot het hoger
onderwijs) vastgelegd wat leerlingen moeten kennen en kunnen als
het gaat om Nederlandse taal. Het gaat om basiskennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn. Basiskennis en vaardigheden kunnen leerlingen op verschillende niveaus beheersen.
Voor taal zijn er in totaal 4 niveaus beschreven. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen een fundamenteel niveau (F) en een
streefniveau (S). Het niveau 1F moet ieder kind aan het eind van de basisschool bereikt hebben.
Het NTC-onderwijs kenmerkt zich door uiteenlopende leeftijdsgroepen en taalniveaus. Op basis van
het taalniveau van de leerling (en daarmee de doelstellingen van het onderwijs) wordt in het primair
onderwijs in het buitenland onderscheid gemaakt in Richtingen. Het niveau van de leerling bepaalt
de richting van de leerling. Dit niveau wordt in eerste instantie bepaald door de kwaliteit en de
kwantiteit van het taalaanbod en de mogelijkheden van taalproductie van het kind.
Richting 1.

De leerling heeft het niveau van leeftijdgenoten in Nederland
Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op 12-jarige leeftijd
tenminste referentieniveau 1F beheersen
Richting 2.

De leerling heeft een achterstand van maximaal 2 jaar achterstand op leeftijdgenoten
in Nederland
Als de leerling zich op deze manier blijft ontwikkelen, zal hij op uiterlijk 14-jarige
leeftijd referentieniveau 1F beheersen
Richting 3.

De leerling heeft een achterstand van meer dan 2 jaar op leeftijdgenoten in
Nederland.
Of en wanneer de leerling referentieniveau 1F beheerst verschilt per individuele
leerling.
Het is mogelijk dat de achterstand niet voor ieder taaldomein gelijk is. Veel leerlingen Richting 1
hebben enige achterstand in de woordenschat. Het is ook mogelijk dat een leerling op de domeinen
‘lezen’ en ‘begrippen en taalverzorging’ een Richting 2-leerling is en dat de leerling op het gebied van
woordenschat een Richting 3-leerling is. Een school bepaalt zelf in welke algemene richting een
leerling ingedeeld wordt.
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Bijlage: Overzicht tussendoelen gevorderde geletterdheid
De tussendoelen gevorderde geletterdheid (groep 4-8) zijn -net als de tussendoelen beginnende
geletterdheid- door het Expertisecentrum Nederlands ontwikkeld.
Toelichting
In de tussendoelen gevorderde geletterdheid wordt aan de volgende acht leerlijnen aandacht worden
besteed. (De leerlijnen moeten overigens wel weer in samenhang met elkaar worden gezien):
leerlijn 1: lees- en schrijfmotivatie
leerlijn 2: technisch lezen
leerlijn 3: spelling en interpunctie
leerlijn 4: begrijpend lezen
leerlijn 5: strategisch schrijven
leerlijn 6: informatieverwerking
leerlijn 7: leeswoordenschat
leerlijn 8: reflectie op geschreven taal
Hieronder zijn de leerlijnen uitgewerkt:
Leerlijn 1: Lees- en schrijfmotivatie
Middenbouw
1.1. Kinderen zijn intrinsiek gemotiveerd voor lezen en schrijven.
1.2. Ze beschouwen lezen en schrijven als dagelijkse routines
1.3. Ze zien geschreven taal als communicatiemiddel
1.4. Ze hanteren geschreven taal als middel voor informatieverwerving.
1.5. Ze ervaren geschreven taal als expressiemiddel.
Bovenbouw
1.6. Kinderen waarderen bestaande werken op het terrein van fictie.
1.7. Ze waarderen bestaande werken op het terrein van non-fictie.
1.8. Ze waarderen bestaande werken op het terrein van poëzie.
1. . Ze hebben een positief zelfbeeld tegenover het gebruik van geschreven taal.
1.10. Ze onderkennen het persoonlijk en maatschappelijk belang van geletterdheid.
Leerlijn 2: Technisch lezen
Midden- en bovenbouw
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen.
2.1. Ze herkennen lettercombinaties en spellingpatronen.
2.2. Ze herkennen lettergrepen in geschreven woorden.
2.3. Ze herkennen het unieke letterpatroon van (leen)woorden.
2.4. Ze maken gebruik van de betekenis van een woord.
2.5. Ze maken gebruik van de context van een woord.
De leerlingen gebruiken verschillende technieken om een tekst goed voor te lezen:
2.6. Ze gebruiken leestekens op de juiste wijze.
2.7. Ze lezen groepen van woorden als een geheel.
2.8. Ze lezen een tekst met het juiste dynamische en melodisch accent.
2. . Ze lezen een tekst in het juiste tempo en zonder spellinguitspraak.
2.10. Ze houden bij het voorlezen rekening met het lesdoel en met het publiek.
Leerlijn 3: Spelling en interpunctie
Middenbouw
3.1. Kinderen zijn in staat klankzuivere woorden correct te spellen.
3.2. Ze kennen de spelling van woorden met homofonen (ei-ij, au-ou, g-ch)
3.3. Ze passen de gelijkvormigheidregel toe (hond-honden, kast-kastje)

3.4. Ze passen de analogieregel toe (hij zoekt, hij vindt)
3.5. Ze kunnen eenvoudige interpunctie duiden en toepassen: gebruik hoofdletters, punt, vraagteken en
uitroepteken.
3.6. Ze kunnen hun spelling- en interpunctiefouten onderkennen en corrigeren.
Bovenbouw
3.7. Kinderen zijn in staat lange, geleden woorden en woordsamenstellingen te spellen (geleidelijk,
ademhaling, voetbalwedstrijd)
3.8. Ze beheersen de regels van de werkwoordspelling (hij verwachtte, de verwachte brief)
3. . Ze zijn redelijk in staat leenwoorden correct te spellen (politie, liter, computer).
3.10. Ze kunnen complexe interpunctie duiden en toepassen: komma, puntkomma, dubbele punt,
aanhalingstekens en haakjes.
3.11. Ze zijn in staat om zelfstandig hun spelling- en interpunctiefouten te onderkennen en te corrigeren.
3.12. Ze ontwikkelen een attitude voor correct schriftelijk taalgebruik.
Leerlijn 4: Begrijpend lezen
Middenbouw
De leerlingen lezen eenvoudige teksten die verhalend, informatief, directief, beschouwend en
argumentatief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit:
4.1. Ze bepalen het thema van een tekst en activeren hun eigen kennis over het thema.
4.2. Ze koppelen verwijswoorden aan antecedenten.
4.3. Ze lossen het probleem van een moeilijke zin (of zinnen) op.
4.4. Ze voorspellen de volgende informatie in een tekst.
4.5. Ze leiden informatie af uit een tekst.
4.6. Ze onderscheiden verschillende soorten teksten zoals verhalende, informatieve,
directieve, beschouwende en argumentatieve teksten.
4.7. Ze herkennen de structuur van verhalende teksten.
Bovenbouw
De leerlingen lezen minder eenvoudige teksten die verhalend, informatief, directief, beschouwend of
argumentatief van aard zijn met begrip en voeren daarbij de volgende leesstrategieën uit.
4.8. Ze zoeken, selecteren en verwerken op een doelbewuste en efficiënte manier informatie uit
verschillende bronnen.
4. . Ze leiden betekenisrelaties tussen zinnen en alinea's en herkennen inconsistenties.
4.10. Ze stellen zelf vragen tijdens het lezen.
4.11. Ze bepalen de hoofdgedachte van een tekst en maken een samenvatting.
4.12. Ze herkennen de structuur van verschillende soorten teksten.
4.13. Ze plannen, sturen, bewaken en controleren hun eigen leesgedrag.
4.14. Ze beoordelen teksten op hun waarde.
Leerlijn 5: Strategisch schrijven
Middenbouw
5.1. De kinderen schrijven korte teksten, zoals antwoorden op vragen, berichten en afspraken en langere
teksten, zoals verhalende en informatieve teksten.
5.2. Ze kennen kenmerken van verhalende, informatieve, directieve, beschouwende en argumentatieve
teksten.
5.3. Ze durven te schrijven en hebben er plezier.
5.4. Ze stellen het onderwerp vast en zijn zich bewust van het schrijfdoel en het
lezerspubliek.
5.5. Ze verzamelen informatie uit enkele bronnen die beschikbaar zijn.
5.6. Ze ordenen de gevonden informatie in de tijd.
5.7. Ze kiezen de geschikte woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige zinnen.
5.8. Ze schrijven korte teksten met de juiste spelling en interpunctie.
5. . Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die met hulp van anderen.
5.10. Ze kunnen opmerkingen maken bij hun eigen teksten.
Bovenbouw

5.11. De kinderen schrijven allerlei soorten teksten, waaronder verhalende, informatieve, directieve,
beschouwende en argumentatieve teksten.
5.12. Ze herkennen en gebruiken enkele kenmerken van verhalende, informatieve, directieve,
beschouwende en argumentatieve teksten.
5.13. Ze stellen het schrijfdoel en het lezerspubliek van tevoren vast.
5.14. Ze verzamelen informatie uit verschillende soorten bronnen.
5.15. Ze ordenen vooraf de gevonden informatie.
5.16. Ze kiezen de juiste woorden en formuleren hun gedachten en gevoelens in enkelvoudige en
samengestelde zinnen.
5.17. Ze schrijve langere teksten met de juiste spelling en lay-out.
5.18. Ze besteden aandacht aan de vormgeving en de lay-out.
5.1 . Ze lezen hun geschreven tekst na en reviseren die zelfstandig.
5.20. Ze reflecteren op het schrijfproduct en op het schrijfproces.
Leerlijn 6: Informatieverwerking
Middenbouw
6.1. De kinderen zoeken snel woorden op, die alfabetisch zijn geordend.
6.2. Ze kennen de functie en opzet van verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken,
telefoonboeken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en Internet.
6.3. Ze zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken,
telefoonboeken, jeugdtijdschriften, schoolkranten en Internet.
6.4. Ze zoeken in een documentatiecentrum of schoolbibliotheek een boek of ander materiaal op een
efficiënte wijze op met behulp van een trefwoordenlijst of de computer.
6.5. Ze herlezen een tekst of delen van een tekst als dat nodig is.
6.6. Ze stellen zichzelf relevante vragen voor en na het lezen van een tekst.
Bovenbouw
6.7. De kinderen kennen de betekenis en functie van verschillende informatiebronnen, zoals
woordenboeken, encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen
en Internet.
6.8. Ze zoeken de gewenste informatie op in verschillende informatiebronnen, zoals woordenboeken,
encyclopedieën, week- en dagbladen, tijdschriften, spoorboeken, reisgidsen, atlassen en Internet.
6. . Ze zoeken in een openbare bibliotheekboeken of andere materialen op een efficiënte wijze op met
behulp van een computer.
6.10. Ze maken een schema, uittreksel of samenvatting van een verhalende of informatieve tekst.
6.11. Ze stellen zichzelf relevante vragen voor, tijdens en na het lezen van een tekst.
Leerlijn 7: Leeswoordenschat
Middenbouw
7.1. Kinderen breiden hun conceptuele netwerken uit, zodat diepe woordbetekenissen ontstaan.
7.2. Ze maken onderscheid tussen vorm- en betekenisaspecten van woorden.
7.3. Ze kunnen eenvoudig figuratief taalgebruik interpreteren.
7.4. Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het afleiden van de betekenis van woorden uit de tekst.
7.5. Ze zijn in staat strategieën toe te passen voor het onthouden van nieuwe woorden.
Bovenbouw
7.6. Kinderen weten dat woorden onderschikkende en bovenschikkende betekenisrelaties kunnen
hebben.
7.7. Ze weten dat woordparen betekenisrelaties kunnen hebben, zoals tegenstelling en synoniem.
7.8. Ze passen figuratief taalgebruik zelf toe.
7. . Ze kunnen zelfstandig nieuwe woordbetekenissen afleiden en onthouden.
7.10. Ze weten hoe ze woorden kunnen opzoeken in naslagwerken (woordenboek, encyclopedie).
Leerlijn 8: Reflectie op geschreven taal
Middenbouw
8.1. Kinderen weten dat uiteenlopende tekstgenres verschillende functies hebben.
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8.2. Ze hebben zicht op de processen van schriftelijk taalgebruik.
8.3. Ze maken onderscheid tussen woordsoorten.
8.4. Ze kennen de afgrenzing van een zin.
8.5. Ze kennen de globale structuur van verhalen en informatieve teksten.
Bovenbouw
8.6. Kinderen zijn in staat qua functie en structuur onderscheid te maken tussen verhalende,
informatieve, argumentatieve, directieve en expressieve teksten.
8.7. Ze zijn in staat om verbuiging van naamwoorden en vervoeging van werkwoorden te interpreteren en
toe te passen.
8.8. Ze beheersen basale grammaticale begrippen, zoals onderwerp, gezegde en persoonsvorm.
8. . Ze maken het onderscheid tussen formeel en informeel gebruik van geschreven taal.
8.10. Ze begrijpen dat de geschreven taalcode is gebaseerd op de standaardtaal.

Bron: Cor Aarnoutse en Ludo Verhoeven (red.)(2003): Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Leerlijnen
voor groep 4 tot en met 5. Expertisecentrum Nederlands http://www.kun.nl/en (website
Expertisecentrum Nederlands voor meer informatie) Zie ook:
Informatieverwerving of informatieverwerking
Leeswoordenschat
Schrijven
Taalbeschouwing/taalbeschouwingsonderwijs
Boeken
• Tussendoelen gevorderde geletterdheid. Leerlijnen voor groep 4 tot en met 8. (2003)
Auteurs: Aarnoutse, C. Verhoeven, L.
Uitgever: Expertisecentrum Nederlands, Nijmegen
ISBN: 055542407

Bijlage 1:
Functieomschrijving leerkracht
Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een Nederlandse Taal- en
Cultuur (NTC) school die opleiding biedt aan leerlingen van 4 tot en met 14
jaar uit de taalsituatie 1 en 2. De school biedt het onderwijs aan in Bonn en
Keulen.
Werkzaamheden
De leerkracht verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet, kerndoelen Nederlandse taal,
leerdoelen en het beleid van de school. De leerkracht is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs
en het begeleiden van de leerlingen door:
1. Het verrichten van de volgende onderwijstaken:
Het voorbereiden, lesgeven en begeleiden van leerlingen
Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd
voelen;
Het nemen van beslissingen met betrekking tot het structureren en coördineren van de
activiteiten van de leerlingen en het organiseren en plannen daarvan;
Het nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van de leerlingen;
Het registreren en evalueren van ontwikkelings- en leerprocessen van de leerlingen;
Het signaleren van sociaalpedagogische problemen of leerproblemen bij de leerlingen, dit met
collega en indien nodig me de o de be eken Ook kan o e oek om ad ie bij de
stichting NOB worden gevraagd;
Het met de ouders bespreken van de voortgang en de ontwikkeling van hun kind, indien nodig
me h l an collega
Het afnemen van CITO-toetsen;
Het maken van rapporten en eventueel observaties, waar nodig het maken van een eindrapport
van schoolverlaters;
Het bijhouden van leerlingenmappen.
2. Bijdragen leveren aan de onderwijsvoorbereiding, de onderwijsontwikkeling en de schoolorganisatie door:
Het plannen van onderwijsactiviteiten;
Op basis van de door de school gekozen methoden het doelgericht kiezen en hanteren van
verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten aansluitend aan de onderwijsdoelen;
Het in teamverband meewerken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs;
Het in teamverband organiseren van gezamenlijke schoolactiviteiten;
Het actief participeren aan teamvergaderingen;
Het actief deelnemen aan overige schoolactiviteiten;
Het in teamverband opzetten van een jaarplan en het maken van een jaarverslag.
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Deel te nemen aan professionaliseringsactiviteiten door:
Het bestuderen van vakliteratuur;
Het eventueel deelnemen aan bijscholingscursussen.

Kennis en vaardigheden
De leerkracht bezit onderstaande kennis en vaardigheden:
Vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en
vaardigheden;
Kennis van de leerstof;
Inzicht in de organisatie en werkwijze van de school;
Invoelingsvermogen en sociale vaardigheden;
Communicatieve vaardigheden;
Vaardigheid in het overdragen van kennis en vaardigheden.
Contacten
De leerkracht onderhoudt de volgende contacten:
Met de leerlingen om de lesstof te bespreken;
Met het team over:
o Het functioneren van het onderwijs en over de werkzaamheden;
o De voortgang van de leerlingen;
o De toetsresultaten van de leerlingen;
o De begeleidingsplannen van de leerlingen;
Met de ouders, om met het de voortgang en ontwikkeling van hun kind te bespreken;
Met het bestuur, onder meer in de vorm van gezamenlijke overleggen;
Met een afgevaardigde van het bestuur die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid in de vorm
van een functionering/evaluatiegesprek.
Specificatie overige uren
De overige uren worden veelal samen met het team ingevuld voor:
Het maken van een evaluatie van het afgelopen schooljaar;
Bespreking van de lesmethode en verbeteringen bedenken, deze in de vorm van onderwijsprojecten
vastleggen en dit werk met elkaar verdelen;
Onderwijsprojecten uitwerken;
Budgeten bespreken en voorstellen maken voor het bestuur;
Bestelling maken;
Bespreken hoe de activiteitencommissie het team kan ondersteunen, dit schriftelijk vastleggen en met
hen bespreken;
Nieuwsbrieven inplannen en teksten daarvoor opstellen;
Kalender voor de teamvergaderingen opstellen en waar mogelijk de te bespreken onderwerpen
vastleggen;
Leerlingvolgsysteem bespreken.
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Bijlage 1:
Functieomschrijving
onderwijscoördinator
Omgeving
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een Nederlandse Taal- en
Cultuur (NTC) school die opleiding biedt aan leerlingen van 4 tot en met 14
jaar uit de taalsituatie 1 en 2. De school biedt het onderwijs aan in Bonn.
Werkzaamheden
De onderwijscoordinator verricht werkzaamheden passend binnen de onderwijswet, kerndoelen Nederlandse
taal, leerdoelen en het beleid van de school. De leerkracht is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle
onderwijsactiviteiten waaronder:
Het coördineren van het team docenten (voorzitten teamoverleg, indeling lesgroepen etc.);
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige school m b t een eventuele fusie en locatiewijziging en de
digitalisering;
Maken schoolgids jaarplan;
Contactpersoon vanuit team docenten voor NOB;
Regelen van alle faciliteiten op beide locaties pasjes codes archiefruimte ;
Bestellen en beheren van alle lesmaterialen;
Intermediair tussen docenten en het bestuur;
Het initiëren en organiseren van cultuuractiviteiten (3 x per jaar in samenwerking met bestuur, ouders en
docenten).
Kennis en vaardigheden
De onderwijscoördinator bezit onderstaande kennis en vaardigheden:
Visie in de vormgeving van het onderwijs;
Overtuigingskracht richting verschillende doelgroepen, zoals ouders, bestuur en verdere relaties;
Assertiviteit in het signaleren van en reageren op veranderingen in beleid, onderwijs en externe
factoren.
Contacten
De onderwijscoördinator onderhoudt de volgende contacten:
Met de ouders over:
o Informeren van nieuwe en geïnteresseerde gezinnen;
o Ontvangen van aan- en afmeldformulieren en deze (geautomatiseerd) aan het bestuur
doorsturen;
o Zaken die groepsoverstijgend de school betreffen en geeft punten aan de verantwoordelijken
door.
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Met het bestuur door middel van:
o Deelname aan bestuursvergaderingen incl. voorbereiding
en rapportage;
o Deelname aan sollicitatiegesprekken met nieuwe
leerkrachten;
o Vertegenwoordigt leraren bij het bestuur (team-verslag);
o Meedenken en schrijven (lesinhoudelijke thema's) aan
schoolplan en schoolgids;
o Vergadert ca. 2 keer jaarlijks met de ouderraad
afstemmen van activiteiten (koningsdag, sinterklaas,
zomerfeest).
Met andere instanties rondom onderwijs coördinatie en -beleid:
o NOB;
o Onderwijsinspectie;
o Onderwijslocatie.
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Vacatures Bonn
Parttime Leerkrachten Basisonderwijs &
Parttime Coördinator
20-10-2020

De NTC School De BibelebonnseBerg zoekt per **datum** een leerkracht
basisonderwijs en tevens een onderwijscoördinator. Zoek je een leuke
parttimejob op een Nederlandse school met een internationaal tintje, dan
zoeken wij jou!
Algemene informatie
De BibeleBonnseBerg School verzorgt Nederlands Taal- en Cultuur (NTC) onderwijs aan
Nederlandstalige leerlingen tussen de 4 en 14 jaar oud in het primair onderwijs.
Dit onderwijs is gericht op het behouden van de moedertaal en een eventuele terugkeer
van leerlingen naar Nederland of Vlaanderen en de instroom in het onderwijs aldaar. De
ontwikkeling van de leerling op het niveau zoals dat in Nederland vereist is, staat hierbij
voorop. Naast de lessen in de Nederlandse taal, maakt onderwijs van Nederlandse
cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod.
Functie
De functie van Leerkracht basisonderwijs omvat het volgende:
Het voorbereiden en geven van taal- en cultuurlessen aan een
combinatiegroep (op maandag en dinsdagmiddag 2,5 uur in Bonn/Keulen)
Het schrijven van lesplannen
Het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen
en leeractiviteiten, aansluitend aan de onderwijsdoelen
Het nakijken en verbeteren van onderwijsactiviteiten van leerlingen
Het afnemen en registreren van voortgangstoetsen
Het bijhouden van het leerlingvolgsysteem
Het opstellen van rapporten
Het houden van oudergesprekken
Het bieden van maatwerk aan ouders en kinderen
Het zorg dragen voor een plezierige en veilige leeromgeving in de klas
Input leveren voor toekomstbestendig onderwijs/nieuwe ontwikkelingen

Specifieke taken functie Coördinator:

Het coördineren van het team docenten (voorzitten teamoverleg, indeling
lesgroepen etc.)
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige school m.b.t. de fusie van de 2
scholen, de nieuwe locatie en digitalisering
Maken schoolgids & jaarplan
Contactpersoon vanuit team docenten voor NOB
Regelen van alle faciliteiten op beide locaties (pasjes, codes, archiefruimte)
Bestellen en beheren van alle lesmaterialen
Intermediair tussen docenten en het bestuur
Het initiëren en organiseren van cultuuractiviteiten (3 x per jaar in samenwerking
met bestuur, ouders en docenten)
Profiel
Wij zijn op zoek naar enthousiaste leerkrachten die in het bezit zijn van een
pabodiploma (NL) of Bachelor in het Lager onderwijs (B). Hij/ zij is op de hoogte van
relevante ontwikkelingen binnen het primair onderwijs. Onze nieuwe leerkracht is
mensgericht en is in staat een gezamenlijke visie en richting te creëren teneinde het
toekomstperspectief van de school te bewaken en te bevorderen. Hij/zij zorgt samen
met het team voor een warm pedagogisch klimaat en een prikkelende leeromgeving,
zodat leerlingen en personeel zich uitgedaagd voelen om het beste uit zichzelf te
halen.

Wij verwachten dat hij/zij zich inleeft in de bijzondere status van een NTC-school en
in een internationale omgeving wil werken en daarom tevens kan communiceren in
het Engels en bij voorkeur ook in het Duits.
Wij zijn specifiek op zoek naar iemand die ook de rol van Coördinator wil oppakken.
Het bestuur heeft een wens tot vernieuwing en digitalisering voor de toekomst
geformuleerd waar deze coördinator een belangrijke trekkersrol in heeft.
Competenties
Visie, overtuigingskracht en assertiviteit zijn competenties die op dit moment nodig
zijn. Ben jij iemand die veel energie krijgt van innovatie en hier met passie aan wil
werken, dan zoeken wij jou!!
Aanbod
Wij bieden:
Een jaarcontract van **begindatum** tot **einddatum**, verlenging mogelijk
bij goed functioneren
Een salaris gebaseerd op de relevante cao-salarisschalen voor Nederlands
onderwijs
Deelname aan 3-daagse NOB Bijscholing in Nederland

Meewerken aan de verdere groei van deze school.
Samenwerking binnen een ambitieus en leuk team van bestuur en docenten
Samenwerking met (internationale) ouders
Een plezierige werkomgeving met goede faciliteiten op alle locaties, zoals
computers, bibliotheek, eigen archiefruimte en een interactief schoolbord en
ruim, moderne lokalen

Sollicitatieprocedure
Ben je geïnteresseerd en wil je nog net iets meer weten? Bel dan met: Lex van Rooij,
bestuurslid Bibelebonnsebergschool (+49-2241-3968959).
Belangstellenden worden verzocht hun CV en een motivatiebrief te sturen aan het
bestuur van de school. Na de interviewronde zullen kandidaten eventueel uitgenodigd
worden voor een proefles. Wij zien uw sollicitatie graag tegemoet! Voor de functie is
een verklaring van geen bezwaar noodzakelijk. Uiterste reactiedatum is
**reactiedatum**.
Stichting Nederlandse School Bonn,
De BibeleBonnseBerg school
p.a. Lex van Rooij
E-Mail:
bestuur@bbb-school.de
Meer informatie? Kijk ook eens op onze website:
www.bibelebonnsebergschool.de

Verslag personeelsgesprek
<naam>

Naam personeelslid

<naam>

Datum in dienst:

<datum>

Functie:

<functie>

Naam Bestuurlid:

<naam>

Datum gesprek:

<datum>
Onderwerp

1. Afspraken vorig gesprek:

2. Taaktoedeling en –taakvervulling
Lesgebonden activiteiten:
Niet-lesgebonden activiteiten:

3. Taakbelasting en taakwensen

4. Samenwerking

5. Werkomstandigheden

6. Organisatorische problemen

7. Doelen

Afspraken / Actiepunten

8. Scholing

9. Functioneren Directeur - Personeelslid

10. Aanvullende gespreksonderwerpen

Ondertekening

Datum:

Personeelslid

Datum:

Directeur

Datum:

Bestuurlid

BibeleBonnsebergschool

Kwaliteitsonderzoek
Inspectie van het Onderwijs

Datum vaststelling: 3 december 2019

Samenva3ing

De inspectie heeO op 23 september 2019 op De
BibeleBonnseBergschool te Bonn een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd.
Wij bezoeken Nederlandse scholen in het buitenland in principe eens
in de vier jaar. We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs
op de BibeleBonnseBerg voldoende is.

School: De BibeleBonnseBergschool
(Stichting Nederlands Onderwijs
Bonn SNOB)
Totaal aantal leerlingen: 32
BRIN: 28EK

Wat gaat goed?
De school staat weer goed op de rit. Het bestuur en het team zijn
grotendeels van samenstelling gewijzigd en werkt met nieuw elan aan
het onderwijs op de NTC-school. De leraren geven duidelijke,
gestructureerde lessen en zorgen voor een plezierig pedagogisch
klimaat.
Wat kan beter?
De school kan zich op verschillende onderdelen verder verbeteren,
bijvoorbeeld het goed gebruiken van de onderwijstijd en het voeren
van een dialoog met de ouders over hun verwachtingen.
Wat moet beter?
De Kwaliteitszorg op de school moet verbeteren. Bestuur en school
zijn weinig concreet in het stellen van doelen en evalueren te
oppervlakkig. Daarmee heeO het bestuur geen duidelijk beeld van de
onderwijskwaliteit.
Vervolg
De BibeleBonnseBergschool krijgt in principe over vier jaar opnieuw
een kwaliteitsonderzoek.
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1 . Opzet van het onderzoek
De inspectie van het onderwijs onderzoekt Nederlandse scholen in het
buitenland in principe eens in de vier jaar.
Werkwijze
Wij toetsen de onderwijspraktijk van de school aan de standaarden uit
het onderzoekskader 2019 voor het toezicht op de Nederlandse
scholen in het buitenland.

Standaard

Onderzocht

Onderwijsproces
OP1 Aanbod

●

OP2 Zicht op ontwikkeling

●

OP3 Didactisch handelen

●

Schoolklimaat
●

SK2 Pedagogisch klimaat
Onderwijsresultaten

●

OR1 Resultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
KA1 Kwaliteitszorg

●

KA2 Kwaliteitscultuur

●

KA3 Verantwoording en dialoog

●

Financieel beheer
●

FB1 Continuïteit

Onderzoeksactiviteiten
Het onderzoek bestond uit de volgende activiteiten: we hebben
gesprekken gevoerd met het bestuur, de coördinator en de leraren,
ouders en leerlingen, lesobservaties uitgevoerd in de drie groepen op
de locatie te Bonn (27 leerlingen) en een documentenanalyse gedaan.
De locatie te Keulen (5 leerlingen) is niet bezocht.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staan de bevindingen, de conclusie en het
vervolgtoezicht. Hoofdstuk 3 gaat verder in op de resultaten van het
onderzoek op de onderzochte standaarden. In hoofdstuk 4 is de
reactie van het bestuur op het onderzoek en het rapport opgenomen.

Legenda

Bevindingen zoals ze in de
rapportages worden
weergegeven:
G

Goed

V

Voldoende

O

Onvoldoende

K

Kan beter

Kwaliteitsgebieden:
Onderwijsproces
Schoolklimaat
Onderwijsresultaten
Kwaliteitszorg en ambitie
Financieel beheer
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2 . Uitgangssituatie en conclusie
In dit hoofdstuk geven we de uitgangssituatie, de conclusie en het
vervolg weer van het onderzoek bij de BibeleBonnsebergschool (de
BBB).
Uitgangssituatie
De NTC-lessen vinden elke maandagmiddag plaats in lokalen van de
Bonn International School (BIS). De leerlingen zijn alle Richting 1 of 2
leerlingen, met één of twee Nederlandstalige ouders. In verband met
de overgang naar het Duitse voortgezet onderwijs na groep 6,
stromen veel leerlingen dan uit. De BBB heeO maar een enkele
leerling in de groepen 7 en 8. In totaal zijn er nu 32 leerlingen, een
lichte daling ten opzichte van het verleden.
Het team bestaat uit drie (bevoegde) leraren, waarvan er één
coördinator is, die tevens werkzaam is als leraar op de NTC-scholen te
Keulen en Düsseldorf. De coördinator zet het onderwijsbeleid uit
onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Het bestuur richt zich
vooral op Lnanciën, personeel, ouderbetrokkenheid en public
relations. Het bestuur bestaat uit vier personen, waarvan er drie
recent zijn aangetreden. Bestuur en coördinator vergaderen
maandelijks over het reilen en zeilen van de school.
De school heeO na het vorige inspectiebezoek een mindere periode
gekend, met het wegvallen van de subsidie en het opstarten van een
locatie te Keulen, wat beide veel tijd van het bestuur heeO gevraagd.
Mede daardoor is ook in het onderwijs een tijd weinig ontwikkeling
gemaakt. Met een grotendeels gewijzigd team en bestuur is er nu
weer sprake van nieuw elan en zijn een aantal zaken voortvarend
opgepakt.

De kwaliteit van het onderwijs op de BibeleBonnseBergschool is
voldoende.
Conclusie
De kwaliteit van het NTC-onderwijs op De BibeleBonnseBergschool is
voldoende. De meeste onderzochte standaarden zijn als Voldoende
beoordeeld, alleen de standaard Kwaliteitszorg (KA1) is Onvoldoende.
De lessen zijn duidelijk en goed verzorgd en worden gegeven in een
prePige werksfeer. De leerlingen gaan met plezier naar school. De
leraren hebben zicht op de ontwikkeling van de leerlingen.
De school staat na een mindere periode weer goed op de rit. Het
bestuur moet ervoor gaan zorgen dat het een duidelijk beeld krijgt van
de kwaliteit van het onderwijs. De school is Lnancieel gezond en het
bestuur zorgt voor de Lnanciële continuïteit van de school.
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Afspraken over vervolgtoezicht
De inspectie heeO de kwaliteit van het onderwijs op De
BibeleBonnseBergschool onderzocht. Op basis van onze bevindingen,
hebben wij een herstelopdracht gegeven. Wij verwachten dat het
bestuur zorgt voor het herstel van de hieronder genoemde
tekortkoming.

Tekortkoming

Wat verwachten wij van het
bestuur?

Wat doen wij?

Wij verwachten dat het bestuur dit in
de komende periode herstelt.

Wij controleren dit herstel bij het
volgende inspectiebezoek.

School
KA1 Kwaliteitszorg
Er is nog geen sprake van een
functionerend stelsel van
kwaliteitszorg (art. 10, WPO). Bestuur
en school zijn weinig concreet in haar
doelen en evalueren te oppervlakkig.
Daarmee heeO het bestuur
geen duidelijk beeld van de
onderwijskwaliteit.
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3 . Resultaten onderzoek
3.1. Onderwijsproces

Het aanbod is dekkend voor de kerndoelen
We beoordelen het Aanbod als Voldoende. De school heeO vorig jaar
een nieuwe methode voor Nederlandse taal aangeschaO. Deze
methode biedt voldoende mogelijkheden tot afstemming op
verschillen tussen leerlingen, die de leraren ook gebruiken. Daarnaast
heeO de school geïnvesteerd in tablets, met de bedoeling deze onder
meer voor de verwerking van de lesstof van de nieuwe taalmethode te
gebruiken. Dit leverde echter problemen op, met als resultaat dat de
tablets nu nauwelijks in gebruik zijn. De school vindt dit natuurlijk
jammer, en zoekt naar andere mogelijkheden voor een inzet van de
tablets, met mogelijkheden voor afstemming op en motivering van de
leerlingen. Naast de methodes gebruiken de leraren ook andere, deels
zelf ontwikkelde, materialen.
De leraren hebben de leerlingen in beeld
We beoordelen de standaard Zicht op ontwikkeling als Voldoende. De
leraren hebben de ontwikkeling van de leerlingen in beeld aan de
hand van methodetoetsen, methode-onaNankelijke toetsen,
observaties en gesprekken. Als leerlingen op een toets onder het
Nederlandse landelijke gemiddelde scoren, maken de leraren een
individueel handelingsplan voor deze leerlingen. Door de
leerlingen tijdens de lessen, en daarbuiten met gericht huiswerk, extra
te laten oefenen, komen zij veelal weer terug op het gemiddelde
niveau.
De leraren zorgen voor duidelijke en gestructureerde lessen
Ook de standaard Didactisch handelen is Voldoende. Vanaf ongeveer
halverwege groep 3 werken de leraren met een individuele
dagplanning. Leerlingen zien direct op hun planning wat er voor die
dag op het programma staat en kunnen dus ook direct aan de slag. Dit
is extra nuPig, omdat sommige leerlingen de begintijd niet kunnen
halen door de reistijd vanaf hun Duitse dagschool. De leraren geven
een duidelijke instructie. Deze is steeds kort en doelgericht, omdat er
sprake is van verschillende jaargroepen in één groep. De leraren
moeten steeds aan die verschillende groepen instructies geven.
De onderwijstijd kan beter benut worden. Met 2,5 uur per week en
daarnaast huiswerk voldoet de school nét aan de vereiste 120 uur per
schooljaar. Een deel van deze tijd gaat echter ook nog verloren door
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de genoemde latere inloop en een vrij lange pauze tijdens de
lesmiddag.

3.2. Schoolklimaat

De leraren zorgen voor een rustig en ontspannen leerklimaat
De standaard Pedagogisch klimaat is Voldoende. De leerlingen gaan
met plezier naar de BibeleBonnseBergschool. Soms vinden ze het
lastig om aan het einde van een lesdag op de Duitse school nog naar
de NTC-lessen te gaan, maar als ze er eenmaal zijn, hebben ze het naar
de zin en gaan daarna met een goed gevoel naar huis. De leraren
zorgen voor een prePig en positief werkklimaat. De NTC-lessen
vinden plaats in lokalen van de BIS en kennen daardoor geen eigen
inrichting. Wellicht kan de school in samenspraak met de BIS toch iets
van een eigen taalrijke en betekenisvolle inrichting realiseren. Naast
bijvoorbeeld hulpschema’s voor spelling, ontleden en begrijpend
lezen die het leren van de Nederlandse taal vergemakkelijken, kan de
school ook denken aan werk van de leerlingen of ander materiaal over
het thema waaraan gewerkt wordt.
Een ontwikkelpunt is dat de school daarnaast ook de mening van de
leerlingen over het schoolklimaat (en andere zaken die de school
belangrijk vindt) kan vragen via een leerlingenenquête.

3.3. Onderwijsresultaten

Er zijn te weinig gegevens om een oordeel over resultaten te geven
De standaard Resultaten is niet te beoordelen. De meeste leerlingen
stromen uit na groep 6. De BBB heeO daarom te weinig gegevens
beschikbaar over het eindniveau in groep 8 om een oordeel te kunnen
geven over de eindresultaten.
De tussentijdse resultaten op de methode-onaNankelijke toetsen
- voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en woordenschat -
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laten een positief beeld zien. De school stelt als streefdoel een niveau
vergelijkbaar met het gemiddelde van leeOijdsgenoten in Nederland,
en realiseert dit voor de meeste groepen. Dit is een ambitieus doel,
gezien de beperkte lestijd, en een mooi resultaat. Alleen de
woordenschat van de leerlingen blijO achter. Dat is een beeld dat we
op veel NTC-scholen zien.

3.4. Kwaliteitszorg en ambitie

De kwaliteitszorg moet verbeteren
We beoordelen de standaard Kwaliteitszorg als Onvoldoende.
Er is nog geen sprake van een functionerend stelsel van kwaliteitszorg
(art. 10, WPO). Bestuur en school zijn weinig concreet in het
benoemen van de doelen. Daardoor is het onvoldoende duidelijk wat
de school wil bereiken en wanneer een verbetering geslaagd is en
afgerond kan worden.
Ook is het bestuur aNankelijk van het team om zich een beeld te
vormen van de onderwijskwaliteit. Het bestuur heeO geen duidelijk
kader om resultaten te beoordelen en heeO ook geen concrete
afspraken gemaakt met de coördinator over wat er wanneer
gerapporteerd moet worden. Dit moet verbeteren, zodat het bestuur
zijn verantwoordelijkheid voor de school beter kan nemen.
De verbeteractiviteiten uit het schoolplan van 2015-2019 staan
nog min of meer op dezelfde manier geformuleerd in het huidige
activiteitenplan. Dit is wel geëvalueerd, maar ook de evaluatie is vrij
algemeen. Dit verbetert als er ook meer concrete doelen worden
geformuleerd. Het bestuur gaat samen met het team een
nieuw schoolplan opstellen. De genoemde verbeterpunten worden in
dit nieuwe plan uitgewerkt.
De professionele cultuur is in ontwikkeling
We beoordelen de Kwaliteitscultuur als Voldoende.
Het bestuur is grotendeels van samenstelling gewijzigd. De school
heeO een nieuwe coördinator. In deze nieuwe samenstelling is
het nodig om goede afspraken te maken over wie waarvoor
verantwoordelijk is. Het team werkt goed samen en overlegt
regelmatig met elkaar over het onderwijs en de leerlingen. De leraren
onderhouden hun eigen bekwaamheid. Vanaf dit schooljaar wordt
dit beter ingekaderd, nu de nieuwe coördinator weer
functioneringsgesprekken gaat voeren. Dit heeO een tijd stilgelegen.
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Verantwoording in orde, communicatie kan verbeteren
De standaard Verantwoording en dialoog is Voldoende. Het bestuur
en de school verantwoorden zich via het schoolplan, de schoolgids, de
website, mails, nieuwsbrieven en ouderavonden. De dialoog met de
ouders kan echter verbeteren. Ouders geven nu aan zich niet altijd
voldoende geïnformeerd te voelen. De school doet er goed aan om
nader te onderzoeken waar dit aan ligt, en of zij dit
kan verbeteren. Het is voor de school belangrijk de dialoog met de
ouders verder in te vullen en een beter beeld te krijgen van de
verwachtingen van de ouders. In het gesprek kwam naar voren dat het
bij de intake of na aMoop van twee proeMessen een goed moment is
om wederzijdse verwachtingen expliciet te maken. De school
verwacht van de ouders een mate van ondersteuning bij het huiswerk
en een bepaalde mate van ouderbetrokkenheid. Het bestuur geeO aan
dat de school weinig bekendheid heeO en dat er meer aandacht voor
PR moet komen.

3.5. Financieel beheer

Het bestuur heeO ervoor gezorgd dat de school Lnancieel gezond is
De standaard Continuïteit is Voldoende. Na het wegvallen van de
subsidie van de Nederlandse overheid is de ouderbijdrage verhoogd.
Nu de subsidie weer terug is, heeO bestuur besloten de ouderbijdrage
op het huidige bedrag te handhaven. Hierdoor bouwt het bestuur een
Lnanciële reserve op en is er voldoende geld beschikbaar om te
investeren in onderwijsmaterialen. De school is Lnancieel gezond en
kan ook zonder subsidie 1 à 2 jaar doorgaan. Met als doel verdere
Lnanciële stabiliteit geeO het bestuur aan te streven naar groei van de
schoolpopulatie.
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4 . Reactie bestuur en school
Het bestuur van de Stichting Nederlands Onderwijs Bonn en de
onderwijscoördinator van de BibeleBonnseBerg School zijn de
Inspectie van het Onderwijs zeer erkentelijk voor dit
kwaliteitsonderzoek. Het onderzoek laat een over het algemeen
bevredigend beeld zien. De kwaliteit van het onderwijs op de
BibeleBonnseBerg School is voldoende. Wij herkennen ons in dit
beeld. Wij verwelkomen de aanbevelingen in dit rapport, die ons
tonen waar wij nog winst kunnen behalen.
De vier jaren voorafgaand aan het kwaliteitsonderzoek werden
gekenmerkt door Lnanciële onzekerheid voor de BibeleBonnseBerg
School, vooral door het tijdelijk stopzePen van de subsidie voor
Nederlands onderwijs in het buitenland. De onzekerheid leidde
destijds tot bestuurlijke instabiliteit en een aantal wisselingen onder
de leerkrachten. De huidige onderwijscoördinator is de vierde in vijf
jaar tijd. Dit rapport komt derhalve uiterst gelegen voor ons.
We zullen alle aanbevelingen in dit rapport ter harte nemen en
verwerken in het schoolplan voor 2020–2024. Een prioriteit is voor
ons de verbetering van de kwaliteitszorg. Vanaf 2020 gaan we gebruik
maken van ParnasSys, een leerlingadministratie- en -volgsysteem dat
ons en ouders een beter inzicht moet geven in de leerresultaten en
-voortgang van de leerlingen. We zullen in het nieuwe schoolplan voor
zowel de onderwijskwaliteit als het bestuursbeleid concretere,
evalueerbare doelen stellen. De meningen en ideeën van ouders en
leerlingen zullen bij het formuleren van de doelen worden
meegenomen.
De door het huidig bestuur ingezePe professionalisering en de
nagestreefde grotere zichtbaarheid van de BibeleBonnseBerg School
moet ons de komende jaren in staat stellen aan een groeiende groep
Nederlandse en Vlaamse kinderen in Bonn en omgeving Nederlands
taal- en cultuuronderwijs van hoge kwaliteit aan te bieden. De
ondersteuning van de Inspectie van het Onderwijs en de Stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland is hierbij van grote waarde.
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Inspectie van het Onderwijs
Postbus 2730, 3500 GS Utrecht
T-algemeen 088 6696000
T-loket (voor vragen) 088 6696060

