Schoolgids 2020
NTC El Tulipán
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Voorwoord
Voor u hebt u onze schoolgids van schooljaar 2020. We vinden het fijn dat u geïnteresseerd bent om
meer te lezen over (NTC) El Tulipán en we wensen u veel leesplezier.
Wel willen we in de eerste plaats onze excuses aanbieden voor het feit dat de vernieuwde schoolgids
een tijd op zich heeft laten wachten. Dit komt mede door een aantal grote veranderingen in het jaar
2018. Hierdoor hebben we besloten onze hele schoolgids aan te passen, opdat deze weer actueel is
en past bij de school. Deze nieuwe schoolgids staat direct voor de nieuwe weg die we met de school
zijn ingeslagen. Daarom presenteren we hem hier, bij dezen, met veel trots.
Onze NTC-school El Tulipán is onderdeel van de ‘Asociación cultural El Tulipán’ en gevestigd in
hetzelfde gebouw, in Lima (Peru). Binnen deze organisatie worden Spaanse les, Nederlandse les voor
volwassenen en Nederlandse les voor kinderen aangeboden. De Nederlandse lessen voor kinderen
vallen onder de tak NTC El Tulipán en hierover kunt u meer lezen in deze schoolgids.
De NTC El Tulipán is aangesloten bij stichting NOB dat staat voor Nederlands Onderwijs in het
Buitenland. Aangesloten bij NOB zijn betekent dat we, als school, rechten en plichten hebben.
Zo mogen wij ons officieel een NTC school noemen en krijgen wij bepaalde steun uit Nederland.
Verder hebben we via de NOB toegang tot verschillende onderwijsmaterialen, ook kunnen we voor
vragen of problemen binnen de school altijd terecht bij de stichting. Het contact met de stichting
NOB ervaren wij als zeer prettig.
Zoals eerder vermeld betekent het ook dat we bepaalde plichten hebben. Zo moeten we minimaal
120 uur per jaar Nederlands onderwijs bieden. Naast het bieden van Nederlandse les dienen we ook
de resultaten en vorderingen van de leerlingen systematisch bij te houden. Deze plichten zorgen
ervoor dat we Nederlandse lessen bieden met een gegarandeerde kwaliteit. Systematisch werken op
de school en door de leerkracht heeft een positieve invloed op de kwaliteit en het klimaat van de
school. Om deze kwaliteit te controleren bezoekt de Nederlandse Inspectie van het Onderwijs één
keer per 4 jaar de school.
NTC El Tulipan staat dus voor kwaliteit van de Nederlandse lessen voor kinderen. NTC El Tulipán is
een kleine school wat zorgt voor veel persoonlijke aandacht. We vinden het belangrijk dat leerlingen
met plezier naar school gaan en met plezier Nederlands leren. De leerkracht speelt hier een
belangrijke rol in door zo afwisselend mogelijk invulling aan de lessen te geven. Naast de
Nederlandse lessen organiseert NTC El Tulipán ook cultuurdagen waarbij de leerlingen op een leuke
en actieve manier meer te weten komen over de Nederlandse en Vlaamse cultuur.
Wilt u meer weten over onze school, ons onderwijs en onze werkwijzen? Lees dan verder in onze
schoolgids. Wij zouden het ook zeer op prijs stellen dat u, na het lezen van de schoolgids, een
enquête invult. Deze enquête kunt u vinden in de bijlage. Uw mening helpt ons weer verder bij het
vernieuwen van de schoolgids.
Met vriendelijke groet,
Het team van NTC El Tulipán
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De school
De naam van de school
De officiële naam van onze stichting/vereniging is ‘Asociación cultural El Tulipán’ . Deze is
opgericht in Lima en geregistreerd als Asociación
(Spaans voor stichting/vereniging). Wij noemen de
school NTC El Tulipán Perú.

Schoolgebouw
De school beschikt over eigen gebouw in de wijk
Miraflores. Deze wijk staat bekend als het
toeristische centrum van Lima. De school is goed
bereikbaar, ook met openbaar vervoer.
Het gebouw van “Asociación cultural El Tulipán”
waarvan NTC El Tulipán een onderdeel is

Schoolinformatie
Locatie gerelateerd
Naam school:
Voorzitter:
Postadres
Plaats
Telefoonnummer:
E-mail adres:
RUC (belasting) nummer:
SUNARP (inschrijfnummer:
Website:

Asociación cultural El Tulipán
Mark Helmink
Calle José Gálvez 426
Miraflores, Lima
(0051) 1 4477403
informes@eltulipanperu.com
20524563046
12410277
www.eltulipanperu.com

Onderwijs gerelateerd
Naam school:
Schooltypes (VE-PO-VO):
Schooldirecteur:
E-mail adres:
Leerkracht schooljaar 2020

NTC El Tulipán Perú
VE - PO - VO
Dick Blom
dickblom@eltulipanperu.com
Roanne Daling
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Organisatie en kerntaken
Algemeen directeur
NTC El Tulipán valt binnen de organisatie ‘Asociación cultural El Tulipán’. Binnen onze organisatie
worden er lessen Nederlands en Spaans aangeboden. De Nederlandse les voor kinderen valt onder
NTC El Tulipán. De directeur van de hele organisatie is daardoor ook directeur van NTC El Tulipán.
Hieronder volgt een korte taakverdeling , een uitgebreidere taakverdeling staat in het schoolplan (op
te vragen via het schoolbestuur).
De kerntaken van de algemeen directeur zijn o.a.:
- bewaken van de lange- en korte termijn visie;
- eindverantwoordelijke en zorgen voor de dagelijkse aansturing van de organisatie;
- opstellen schoolplan met behulp van leerkracht en oudercommissie;
- intakegesprekken met potentiële nieuwe leerlingen en hun ouders voeren (samen met
leerkracht);
- toezien op de afhandeling van nieuwe inschrijvingen;
contact met stichting NOB onderhouden.
Leerkracht
El Tulipán beschikt over één bevoegde leerkracht. Bij buitenschoolse activiteiten wordt de leerkracht
ondersteund door de ouders en de oudercommissie van NTC El Tulipán.
De kerntaken van de leerkracht zijn o.a.:
- voorbereiden en geven van lessen;
- verzorgen van buitenschoolse activiteiten;
- evalueren van de vorderingen van de leerlingen;
- bijhouden van het leerlingvolgsysteem;
- contact onderhouden met directie, oudercommissie en
ouders;
- adviseren over aanschaf van lesmateriaal;
- onderhouden van leslokaal en materiaal;
- op de hoogte blijven van onderwijsontwikkelingen.

Onze leerkracht, Roanne Daling,
verantwoordelijk voor de lessen op
NTC El Tulipán. Ook het
onderhouden van het lokaal en
lesmateriaal valt onder haar taak.

Oudercommissie
Om de ouders te betrekken bij het beleid van de school is er een
oudercommissie opgericht. Hulp van ouders is onmisbaar voor de kwaliteit en organisatie van NTC El
Tulipán en daarom zijn we erg blij dat onze school beschikt over een oudercommissie.
De kerntaken van de oudercommissie zijn o.a.:
- toezichthouden op de kwaliteit van het Nederlands taal- en cultuuronderwijs binnen NTC El
Tulipán;
- het hebben van een actieve houding en tonen van betrokkenheid voor de school;
- het promoten van Nederlandse lessen voor kinderen;
- vergaderen met directeur en leerkracht. Leden van de oudercommissie gelden ook als
aanspreekpunt voor ouders;
- toezicht houden op financiële huishouding NTC El Tulipán.
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Schoolprofiel
Missie
Het bieden van Nederlandse les aan kinderen op basis van kwaliteit, plezier, respect,
laagdrempeligheid en inclusiviteit.
Onze kernwaarden zijn:
Kwaliteit. We streven een goede kwaliteit na voor wat betreft het Nederlands taalen cultuuronderwijs voor kinderen. Daartoe maken we gebruik van erkende
onderwijsmethodes en werken we met een gecertificeerde Nederlandse leerkracht
die regelmatig bijgeschoold wordt door het NOB.
Plezier. Wij bieden onderwijs aan dat aanvullend is op het dagonderwijs dat kinderen
ontvangen op hun lokale of internationale school in Lima. Om kinderen, buiten hun
reguliere lesuren, gemotiveerd te krijgen en te houden voor het Nederlands taal- en
cultuuronderwijs, is het cruciaal dat de lessen (ook) leuk zijn. Plezier in leren staat
voor ons centraal.
Respect en gelijkwaardigheid. In de Peruaanse samenleving zijn waarden als respect
voor elkaar en voor onze omgeving en het als gelijkwaardig beschouwen en
behandelen van de ander, niet vanzelfsprekend. We vinden het belangrijk dat deze
waarden binnen onze school worden gepromoot en nagestreefd en hopen dat het
effect daarvan ook buiten school waarneembaar is bij onze leerlingen.
Laagdrempeligheid. Nederlands taal- en cultuuronderwijs voor kinderen moet zo
laagdrempelig mogelijk en dus toegankelijk zijn voor velen. Wij houden daartoe de
ouderbijdrage zo laag als mogelijk - één en ander met inachtneming van onze
kostenstructuur. Ook proberen we zoveel mogelijk rekening te houden met de
lestijden van het dagonderwijs en de reistijden van leerlingen naar onze school.
Inclusiviteit. We respecteren de onderlinge verschillen tussen onze leerlingen en zien
diversiteit als een kans om van elkaar te leren.

Visie
Wij bieden Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen in de leeftijd van vier tot circa zestien
jaar. Vanaf hun zestiende kunnen de leerlingen deelnemen aan het volwassenenonderwijs.
In principe worden kinderen zoveel mogelijk in een groep geplaatst met medeleerlingen van hun
leeftijd. Dit kan betekenen dat er binnen een groep leerlingen zitten met uiteenlopende niveaus. We
zijn ervan overtuigd dat het met leeftijdsgenoten samen leren en samen ontwikkelen veel leuker is
dan met kinderen die bijvoorbeeld veel jonger (of ouder) zijn.
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Ons onderwijs is praktisch, oplossingsgericht en gericht op samenwerken en het leggen van
verbanden. Wij volgen daarbij voor de groepen drie en hoger gangbare Nederlandse
onderwijsmethodes. Voor de groepen één en twee werken we aan de hand van zelf ontwikkeld
materiaal en materiaal speciaal aangeschaft voor het onderwijs aan leerlingen die nog weinig zijn
blootgesteld aan de Nederlandse taal.
Het cultuuronderwijs wordt georganiseerd aan de hand van aansprekende en actuele thema’s die in
principe voor alle leerlingen gelden. Vanzelfsprekend worden de activiteiten daarbij afgestemd op
leeftijden en niveaus.

Uitgangspunten
Onze school hanteert de volgende uitgangspunten:
-

-

Kinderen gaan met plezier naar school en worden ten alle tijde positief benaderd - we leggen er
de nadruk op dat het heel bijzonder is dat ze Nederlands leren.
We bieden een veilige leeromgeving, zowel fysiek als emotioneel.
Ouders zijn welkom om tijdens de lestijden in de koffiekamer te wachten en andere ouders te
ontmoeten. We doen dit om ouders meer onderdeel te maken van het leerproces en hen te
betrekken bij de school.
We werken met bevoegde Nederlandse of Vlaamse leerkrachten en bieden stageplaatsen aan
PABO studenten en/of aan studenten aan de Lerarenopleiding Nederlands.

Onze parels
Naast onze uitgangspunten, zijn er ook nog kernpunten die onze school net iets extra´s geven. Dit
is erg waardevol omdat wij ons hiermee onderscheiden van andere scholen. Daarom worden
deze kernpunten parels genoemd. Onze parels zijn:
1. Kleinschaligheid en onderwijs op maat voor uw kind.
2. Onderwijs in kleine groepen zodat de leerkracht ook veel
individueel (vooral in de hogere groepen) kan werken
met de leerlingen.
3. Onderwijs voor zowel richting 1, 2 en 3 leerlingen. Dit
maakt het voor iedereen toegankelijk.
4. Onderdeel van een centraal gelegen
Nederlandse/Spaanse taalschool wat zorgt voor
zekerheid in huisvesting voor lange termijn, de
vrijheid in het inrichten van het lokaal en het
opruimen van spullen. Een extra voordeel is ook dat
de leerkracht werkt binnen een groter team van
leerkrachten Nederlands en Spaans. Hierdoor kan er
Tulpje D, leerlingen in richting 3, hard aan
het werk om Nederlands te leren
makkelijk onderling onderwijsbetreffende informatie
uitgewisseld worden of over eventuele (onderwijs) problemen gesproken worden.
5. Een gediplomeerde, Nederlandse leerkracht basisonderwijs die ook het Spaans (de
moedertaal van de meeste leerlingen) beheerst.
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Ons onderwijs
Organisatie
De leerlingen hebben iedere week op een vaste dag twee lesuren. Een lesuur duurt 50 minuten en
tussen ieder lesuur is er een pauze van vijf minuten. Daarnaast hebben ze om de week een les op
zaterdag van 1,5 uur. Naast de reguliere lessen vinden er jaarlijks tenminste vijf cultuurdagen plaats.
De lessen vinden plaats in de middag/begin avond om ze aan te laten sluiten bij de schooltijden van
de dagscholen. Ook leerlingen die verder weg wonen kunnen zo op tijd bij de lessen komen.

Leerlingenpopulatie
Op dit moment hebben we op onze school 18 leerlingen, verdeeld over 5 groepen. De meeste
leerlingen komen uit een gezin waar ten minste 1 ouder Nederlandstalig is. Ook bieden wij onderwijs
aan voor leerlingen zonder Nederlandse/Belgische ouders die om verschillende redenen ook
Nederlands willen leren.

Onderwijsrichtingen NTC onderwijs
Binnen de verschillende groepen die wij hebben, worden leerlingen onderverdeeld in drie
verschillende richtingen. Hiervoor maken we gebruik van dezelfde onderverdeling zoals die ook door
de Stichting NOB voor het NTC onderwijs wordt gehanteerd.
Richting 1

De eerste richting die gehanteerd wordt is ‘richting 1’. Voor deze
leerlingen is het Nederlands de moedertaal of spreken zij het
Nederlands (bijna) net zo goed als leerlingen met Nederlands als
moedertaal. Leerlingen met dit niveau hebben een vergelijkbaar
niveau met leerlingen die op een Nederlandse dagschool zitten met
dezelfde leeftijd. Bij eventuele terugkeer kunnen richting 1 leerlingen
zonder al te veel problemen instromen in een groep met
leeftijdsgenoten.
Richting 2

Leerlingen uit Tulpje A leren een
versje over een paard (thema
boerderijdieren)

De volgende richting die gehanteerd wordt is ‘richting 2’.
Leerlingen met richting 2 lopen maximaal twee jaar achter op
leeftijdsgenoten in Nederland of België. Het onderwijs aan richting 2 leerlingen is, in verhouding tot
richting 1, minder gericht op een terugkeer naar Nederland of ‘gelijklopen’ met Nederlandse of
Belgische leeftijdsgenoten. Het onderwijs is meer individueel gericht zodat leerlingen makkelijk op
hun eigen niveau kunnen werken.
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Richting 3

De laatste richting is ‘richting 3’. Leerlingen met richting
3 leren Nederlands als nieuwe taal. Jonge richting 3
leerlingen kunnen plaatsnemen in een groep met richting 2
of 1 leerlingen. Zodra de leerling ouder wordt (ongeveer 7
jaar en ouder), wordt er een speciale richting 3 groep
gevormd omdat deze leerlingen een ander soort vorm
onderwijs nodig hebben en andere methodes gebruiken
dan richting 1/2.

Groepsindeling

De methodes Hotel Hallo (Tulpje D) en Contact
(Tulpje E) worden gebruikt binnen ons richting
3 onderwijs.

Onze groepsindeling wordt bepaald aan de hand van
leeftijd en niveau. Op dit moment hebben we de volgende groepen:
-

Tulpje A (4-6 jaar). Leerlingen bevinden zich in richting 2 en 3, maar deze is ook toegankelijk voor
richting 1.
Tulpje B (7-9 jaar). Leerlingen bevinden zich in richting 1 en 2.
Tulpje C (10-12 jaar). Leerlingen bevinden zich in richting 1, 2 en 3.
Tulpje D (9-14 jaar). Leerlingen bevinden zich in richting 3, net startende met de Nederlandse taal.
Tulpje E (14+). Leerlingen volgen een eigen lesprogramma op A2 niveau.

Leerstofaanbod
Onze school richt zich op de ontwikkeling van de Nederlandse taalvaardigheid en de culturele
vorming van de leerlingen. Daarbij komen alle taaldomeinen aan bod. Daartoe bieden we een
passend aanbod dat dekkend is voor de kerndoelen en referentieniveaus taal. Wij maken hiervoor
gebruik van de NTC- Leerlijnen die aansluiten bij zowel richting 1, richting 2 als richting 3 leerlingen.
Per groep of niveau zullen de taalgebieden aan bod komen. In de lagere groepen gaat het vooral om
de mondelinge taalvaardigheid (luisteren/spreken), wanneer dit voldoende beheerst wordt gaan de
leerlingen ook werken aan de schriftelijke taalvaardigheid (lezen en schrijven).
Door de beperkte contacturen die de leerlingen hebben op de Nederlandse school, is het soms lastig
een methode helemaal te volgen. Om deze reden zal de leerkracht soms een keuze maken en alleen
het meest noodzakelijke uit een methode aanbieden. Om tot een juiste keuze te komen zal de
leerkracht ook kijken naar waar de leerling het meeste baat bij heeft (dit kan per leerling verschillen).
Het kan natuurlijk ook voorkomen dat een leerling juist baat heeft bij een rustig tempo om de stof
goed te beheersen waardoor een leerling langer werkt aan een bepaalde methode of jaargroep. Op
deze manier zullen we aansluiten bij de kenmerken van de leerlingen.

Methodes
Voor het onderwijs maakt onze school gebruik van verschillende onderwijsmethodes. Deze
methodes zijn gangbare methodes die ook op andere NTC scholen gebruikt worden en die ook op de
reguliere Nederlandse basisscholen toegepast worden. Voor het bepalen van de methode wordt er
onderscheid gemaakt tussen Tulpje A (kleuters), Tulpje B (groep 3), Tulpje B en C (groep 4 t/m 8) en
richting 3 leerlingen (7+).
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Tulpje A (kleuters)
De leerstof wordt aangeboden door middel van zelf voorbereide thema's van de leerkracht. Tijdens
de voorbereiding gebruikt de leerkracht de doelen van de NTC-leerlijn. De onderdelen 'luisteren',
'spreken' en 'beginnende geletterdheid' worden tijdens de thema´s aangeboden met behulp van
verschillende activiteiten. Op dit moment wordt er geen gebruikt gemaakt van een bepaalde
kleutermethode. De kleutergroep bestaat uit richting 2 en richting 3 leerlingen.
Tulpje B (groep 3)
De methode voor groep 3 is de taal-leesmethode 'Lijn 3'. In deze methode wordt gebruikt gemaakt
van een buslijn (Lijn 3) die langs allerlei plekken in de stad gaat. De
thema's zijn wereldoriënterend van karakter. Idee is dat de wereld
groter wordt als je leert lezen, spellen en je taal verder ontwikkelt.
De letter staat centraal, die direct aan meerdere woorden wordt
gekoppeld.
Naast leeslessen worden er in de methode ook woordenschatlessen
aangeboden. Verder maken we per thema gebruik van de lees- en
woordenschatspelletjes van de methode.
Daarnaast hebben de leerlingen toegang tot verschillende
Enkele materialen van de taalleesmethode ‘Lijn 3’
leesboekjes. Voor het proces om te leren lezen, is het belangrijk dat
de leerlingen veel lezen, daarom stimuleren we in de les ook dat de leerlingen veel lezen.
Tulpje B (groep 4 en 5) en Tulpje C (groep 6 t/m 8)
In de groepen 4 t/m 8 gebruiken we voor taal en spelling de methode 'TaalActief 4.0'. Dit is een vrij
recente methode uit 2017, helemaal aangepast volgens de
laatste ontwikkeling.
De taalmethode bestaat uit 8 thema’s en kent net als 'Lijn 3' een
wereldoriënterend karakter. Per thema worden er ongeveer 40
nieuwe woorden aangeboden, deze lessen zijn geïntegreerd in
de taalmethode.
Voor begrijpend lezen maken we gebruik van de methode
De methode Taal actief 4.0 die we
gebruiken in groep 4 t/m 8
Nieuwsbegrip. Aan de hand van actuele nieuwsbegrippen leren
de leerlingen verschillende leerstrategieën.
Wij maken geen gebruik van een aparte methode voor technisch lezen, wel worden leerlingen
gestimuleerd boeken in het Nederlands te lezen.
Tulpje D (Richting 3 basisschool) en Tulpje E (Richting 3 voortgezet onderwijs)
Voor richting 3 leerlingen met een leeftijd van 7 jaar of ouderen wordt de methode 'Hotel Hallo'
gebruikt. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor leerlingen tussen de 6 en ongeveer 12 jaar met
weinig of geen Nederlandse kennis. Met verhalen en liedjes leren de leerlingen de Nederlandse taal.
De methode staat voor 120 contacturen. Wanneer de leerlingen de methode afgerond hebben zullen
ze het Nederlands op een A1 niveau beheersen.
Voor oudere richting 3 leerlingen wordt gebruik gemaakt van de methode ‘Contact’. Dit is een
interactieve taalmethode voor anderstaligen.
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Lesprogramma Nederlands
De verschillende leeftijden, niveaus en de richtingen waar de leerlingen in kunnen zitten, zorgen voor
verschillende benaderingen met betrekking tot ons lesprogramma.. Daarom maken we onderscheid
tussen Tulpje A, Tulpje B/C en Tulpje D/E.

In Tulpje A praten de leerlingen over
vertelplaten en doen woordenschatactiviteiten. De lessen zijn het meest
gericht op mondelinge
taalvaardigheid.

Tulpje A
De lessen van Tulpje A zijn voor het grootste gedeelte klassikaal. De
leerlingen zingen liedjes met elkaar of doen een spelletje. Naar
aanleiding van boeken, onderwerpen of vertelplaten worden er
groepsgesprekken gehouden. De leerkracht differentieert bijvoorbeeld in
de vraagstelling. De leerlingen werken met thema’s, de leerkracht biedt
nieuwe woorden aan die binnen een thema passen. Ook hier probeert
de leerkracht zoveel mogelijk te differentiëren wanneer er leerlingen
met verschillende niveaus in één groep zitten.
Het lesprogramma wordt altijd bekend gemaakt op het bord met
speciale dagritmekaarten van Jip en Janneke. Dit is voor de leerlingen
heel herkenbaar.

Tulpje B en C
In deze groepen wordt het lesprogramma zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoefte van
de leerlingen. Wel verwachten we enige zelfstandigheid van de leerlingen zodat de leerkracht tijd
heeft om de leerstof per leerling goed uit te leggen. Om deze zelfstandigheid te bevorderen, wordt
het lesprogramma altijd bekendgemaakt op het bord. Daar kunnen de leerlingen zien wat de
volgorde van de les is en welke opdrachten gemaakt moeten worden. De leerlingen werken vooral
individueel omdat de groepen klein zijn en er leerlingen met verschillende niveaus (maar rond
dezelfde leeftijd) bij elkaar in de groep zitten. Tevens zal de leerkracht gezamenlijke activiteiten
aanbieden zodat er ook een positief groepsgevoel ontstaat.
Tulpje D en E
Zowel Tulpje D en E zijn groepen met richting 3 leerlingen. Omdat ze het Nederlands nog
onvoldoende beheersen is het moeilijk om veel zelfstandige activiteiten aan te bieden. Daarom
wordt er in beide groepen vooral klassikaal gewerkt. Daarnaast krijgen de leerlingen tijdens de les
ruimte om opdrachten zelfstandig te maken waardoor er eventueel nog extra uitleg of extra
verdieping plaats kan vinden.
Tijdens de klassikale activiteiten komen er luister-, spreek-, lees- en schrijfopdrachten voor.

Extra oefenmateriaal
Ouders hebben toegang tot een speciale Google Drive. De leerkracht plaatst hier per thema of
hoofdstuk materiaal in. Dit materiaal sluit aan bij de leerstof en de leerlingen zullen op deze manier
extra oefentijd hebben om met de leerstof te oefenen.
De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze het inzetten. Bij veel afwezigheid kan
het voorkomen dat de leerkracht extra huiswerk meegeeft of dat deze extra oefenmateriaal verplicht
stelt.
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Rol van ouders
We vinden het belangrijk dat ook jullie als ouders betrokken zijn en blijven bij het leerproces van de
leerlingen. De mate waarin het Nederlands thuis gesproken en geoefend wordt, zal een positieve
invloed hebben op de ontwikkeling van de leerlingen. Leerlingen krijgen namelijk minder met het
Nederlands te maken dan wanneer ze in Nederland of België zouden wonen.
Thuis kan er aandacht aan het Nederlands besteed worden door bijvoorbeeld:
-

gesprekken in het Nederlands te voeren tijdens dagelijkse rituelen of over actualiteiten
(bijvoorbeeld in Nederland/België);
het kijken van Nederlandstalige televisieprogramma’s/filmpjes;
het lezen van Nederlandse boeken (deze kunnen op school geleend worden);
oefenen met het extra oefenmateriaal dat op een speciale Google Drive van de school
beschikbaar is;
deelname aan de culturele activiteiten die door El Tulipán georganiseerd worden.

Schoolbibliotheek
Veel lezen heeft een positieve invloed op de verschillende onderdelen van het taalonderwijs zoals
spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Daarom vinden we het, als school, erg belangrijk dat de
leerlingen Nederlandse boeken lezen en daar ook plezier aan beleven. Op school worden de
leerlingen gestimuleerd te lezen door hier tijd voor in het rooster in te plannen. Ze mogen zelf
boeken uitkiezen. Vooral het ‘begrijpen’ wat er gelezen wordt, vinden we erg belangrijk. De
leessnelheid kan ook het plezier beïnvloeden en daarom besteden we, vooral in de lagere groepen
(groep 3/4, Tulpje B), veel tijd aan het technisch lezen.
Ook kunnen de leerlingen de opdracht krijgen om een boekpresentatie te houden. Leerlingen kunnen
vrijblijvend boeken lenen op school. Wij hopen dat ook u, als ouders, uw kinderen voor Nederlandse
boeken enthousiasmeert en hier ook interesse voor toont.

Cultuuronderwijs
Naast het ‘leren van de Nederlandse taal’, focussen we ons ook op het ‘kennismaken met de
Nederlandse- en Belgische cultuur’. Het is namelijk belangrijk voor de leerlingen zich verbonden te
voelen met Nederland/België. Op El Tulipán worden per jaar 5 cultuurdagen georganiseerd. Deze
vinden plaats op zaterdagochtend en duren gemiddeld 3
uur. Deze dag staat bijvoorbeeld in het teken van een
feestdag (Koningsdag/Sinterklaas) of gaat over een
speciaal thema. De lessen voorafgaand aan de cultuurdag
staan in het teken van hetzelfde thema en zijn een
voorbereiding op de dag zelf. Op deze manier integreren
wij het cultuuronderwijs in ons bestaande lesprogramma.
Ook de methode Nieuwsbegrip, een methode voor
begrijpend lezen, helpt ons hierbij. Actuele
nieuwsberichten staan centraal in deze lessen.
De cultuurdagen zijn onderdeel van het lesprogramma en
daarom verwachten we dat alle leerlingen aanwezig zijn
De koningsspelen, met spelletjes, in het park.
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Leerlingenzorg
Onderwijssituatie op El Tulipán
Op dit moment bieden wij onderwijs voor alle verschillende niveaus en leeftijden aan. Momenteel
bevinden de meeste leerlingen van ons zich in richting 2 of 3. De meeste leerlingen hebben één
Nederlandse of Belgische ouder. Er zijn ook leerlingen zonder Nederlandse/Belgische ouders die
uiteenlopende redenen hebben om het Nederlands te leren.
Op dit moment is er maar één voortgezet onderwijs groep in richting 3. Dit is niet te vergelijken met
richting 1 of 2 voortgezet onderwijs. In de toekomst willen we bekijken of we ook een voortgezet
onderwijs groep aan kunnen bieden voor richting 1 of 2 leerlingen. Dit hang onder ander af van de
doorstroom uit Tulpje C of nieuwe leerlingen.

Leerlingenvolgsysteem
We vinden het belangrijk de ontwikkeling van de leerlingen
tijdens hun onderwijsperiode goed te volgen. Dit helpt ook om
het onderwijs individueel af te stemmen. Dit begint al zodra een
leerling binnenkomt. Elke leerling zal, voordat hij/zij start, een
kennismakingsgesprek hebben. In dit gesprek wordt alvast
getracht een beeld te krijgen van de leerling en zijn/haar niveau.
Zodra de leerling ingeschreven is, krijgt hij/zij een eigen map in
ons eigen leerlingenvolgsysteem (we werken hier met Google
Drive). In deze map wordt alle belangrijke informatie, die in de
loop van de tijd bij ons op school verzameld wordt, opgeslagen.
Deze Google Drive geeft ons ook zicht op de voortgang per
leerling.

Woordenschatactiviteit Tulpje B met de
themawoorden van Taal Actief

Voortgang van leerlingen bepalen
De voortgang van leerlingen wordt op verschillende manieren bepaald. We maken een onderscheid
in Tulpje A, Tulpje B/C en Tulpje D/E. Belangrijke toets- en observatiemomenten kunt u terugvinden
in het toetsrooster van El Tulipán in de bijlage.
Hoe wordt de voortgang bepaald?
Tulpje A (richting 1, 2 en 3)
- door observaties tijdens de les door de leerkracht;
- door gesprekjes tussen leerkracht en de leerling;
- door een tweejaarlijks oudergesprek en een schoolrapport van de leerlingen waarin de ontwikkeling
per taalgebied (in fases) weergegeven wordt.
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Tulpje B/C (Richting 1 en 2)
- door observaties tijdens de les door de leerkracht;
- door gesprekjes tussen leerkracht en de leerling;
- door het afnemen van zowel methode afhankelijke toetsen als methode onafhankelijke toetsen
(CITO);
- door een tweejaarlijks oudergesprek en een schoolrapport van de leerlingen waarin de ontwikkeling
per taalgebied (in fases) weergegeven wordt.
Tulpje D/E (Richting 3)
- door observaties tijdens de les door de leerkracht;
- door gesprekjes tussen leerkracht en de leerling;
- door het afnemen van methode afhankelijke toetsen (Hotel Hallo/Contact);
- door het afnemen van de methode onafhankelijke ‘Woordenschattoets Nederlands – Alfa’;
- door een tweejaarlijks oudergesprek en een schoolrapport van de leerlingen waarin de ontwikkeling
per taalgebied (in fases) weergegeven wordt.
Observaties voor kleuters
Bij kleuters nemen wij geen schriftelijke toetsen af, de observaties zijn daarom extra belangrijk. Na
elk thema wordt er geobserveerd in hoeverre de leerlingen de aangeboden themawoorden
onthouden hebben. Verder beoordeelt de leerkracht in welke fase de leerlingen zitten met
betrekking tot 'luisteren', 'spreken' en 'beginnende geletterdheid'. Hierbij worden de fases en doelen
van de NOB, speciaal ontwikkeld voor NT2 leerlingen, gebruikt. Deze doelen zijn gebaseerd op de
kerndoelen Nederlands van 'Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO)'.

Voortgangsgesprekken en rapport
Elk schooljaar worden er twee voortgangsgesprekken gepland. Het eerste gesprek wordt gepland op
de helft van het schooljaar. Dit zal begin juli, vlak voor de vakantie, ingepland worden. Het tweede
gesprek vindt aan het einde van het schooljaar, begin december, plaats. Ongeveer een week
voorafgaand aan het gesprek krijgen de leerlingen een rapport
mee waarin de ontwikkeling en de resultaten vermeld staan.
Niet alleen resultaten met betrekking tot de Nederlandse taal
staan op het rapport maar ook andere belangrijke vaardigheden
zoals de houding in de klas, gedrag en het contact met leerkracht
en medeleerlingen.
Het rapport is niet bedoeld als ‘beoordeling’ maar meer dat u, als
ouder, goed op de hoogte blijft van de ontwikkeling van uw
kind(eren).
Tijdens het voortgangsgesprek wordt de ontwikkeling van de
leerling besproken, het schoolrapport zal hierbij leidend zijn en
tevens is er gelegenheid om vragen te stellen. De leerkracht
maakt belangrijke aantekeningen en waarna dit in het
leerlingenvolgsysteem terug te vinden zal zijn.

Het voortgangsrapport waar de
ontwikkeling van de leerling in fases
weergegeven wordt.
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Extra zorg
Zodra we zien dat een leerling speciale aandacht nodig heeft, door (aanhoudende) opvallende
resultaten uit observaties en toetsen, kan de leerkracht een handelingsplan opstellen. Dit gaat in
overleg met ouders en samen met ouders wordt er gekeken hoe de situatie verbeterd kan worden.
We kijken hierbij naar mogelijkheden en oplossingen binnen en buiten de school zoals de
thuissituatie. Dit handelingsplan wordt in een bepaalde periode uitgevoerd en hierna geëvalueerd en
eventueel aangepast.

Vertrek
Wanneer er een leerling vertrekt, bijvoorbeeld door verhuizing of emigratie, kunnen de ouders
belangrijke documenten van de leerling opvragen en een eindgesprek aanvragen. De documenten
kunnen gebruikt worden wanneer de leerling overgaat naar een andere (NTC) school en zal de
overgang soepeler maken.
El Tulipán kan de volgende documenten met informatie over de leerlingen meegeven:
- een onderwijskundig rapport;
- schoolrapporten;
- belangrijke observaties of andere belangrijke documenten.
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School en ouders
De leerkracht
Omdat de inzet van onderwijskrachten afhangt van het aantal leerlingen op de school en in de groep,
kunnen we op dit moment 1 leerkracht per groep inzetten. Doordat de groepen klein zijn, krijgen de
leerlingen per les genoeg aandacht. Verder zullen we het contact met verschillende hogescholen in
Nederland onderhouden om geïnteresseerde studenten de mogelijkheid te kunnen bieden bij ons
stage te lopen en zo ook voor extra handen en hulp in de klas te zorgen.

Ziekte van leerkracht
Natuurlijk kan het voorkomen dat de leerkracht ziek is of om een andere reden niet aanwezig kan zijn
tijdens de lessen. In de eerste plaats zal er gekeken worden of er intern een oplossing gevonden kan
worden zodat de geplande lessen gewoon door kunnen gaan. Wel is dit moeilijk omdat we op dit
moment, zoals hierboven beschreven wordt, met één bevoegde onderwijs leerkracht werken.
Wanneer er geen gepaste oplossing gevonden kan worden en dus de geplande lessen geannuleerd
moeten worden, worden de ouders zo snel mogelijk via de mail of telefoon op de hoogte gebracht.
Daarna wordt er gekeken of geannuleerde lessen op een ander moment ingehaald kunnen worden.

Informatieverspreiding
Voor goed onderwijs is het belangrijk dat school en ouders goed samenwerken. Om deze
samenwerking goed te laten verlopen zullen we de ouders zo compleet mogelijk informeren.
Allereerst kunnen de ouders de schoolgids gebruiken om een compleet overzicht van onze school te
krijgen. Verder houden we, voordat een leerling bij ons begint, een intakegesprek waarin ook
belangrijke informatie over de school verstrekt wordt.
Overige contactmomenten tussen school en ouders zijn:
- e-mails met bijzondere mededelingen of met de uitnodiging voor bijvoorbeeld de cultuurdagen. Dit
contact is in het algemeen schoolbreed echter zal bij specifieke bijzonderheden individueel contact
gezocht worden met betreffende ouders;
- nieuwsbrieven die tweemaandelijks uitkomen (5 per schooljaar);
- het schoolrapport dat de leerlingen twee keer per jaar meekrijgen;
- het voortgangsgesprek naar aanleiding van het rapport (2 per jaar);
- ouders hebben toegang tot een speciale map in de Google Drive van El Tulipán waar ouders en
leerlingen extra oefenmateriaal kunnen vinden. Dit oefenmateriaal sluit rechtstreeks aan bij de op
dat moment aangeboden lesstof (tevens zorgt dit ervoor dat de ouders op de hoogte zijn van wat de
leerlingen tijdens een bepaald thema leren).
Dit zijn de meest gebruikte manieren die de school gebruikt ten aanzien van informatievoorziening.
Wel willen we benadrukken dat ouders ook altijd vrij zijn om contact op te nemen met de school
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wanneer ze een vraag hebben of wanneer bepaalde informatie onduidelijk is. Ook wanneer ouders
een extra gesprek willen met de leerkracht kan dit aangevraagd worden of aan de leerkracht
gevraagd worden.
We willen vooral als school meedenkend en laagdrempelig zijn. Ook als u, als ouder, informatie mist,
horen we dit graag.

Ouderparticipatie
Zoals eerder vermeld, is een goede samenwerking
tussen ouder en school belangrijk. Dit helpt om de
kwaliteit en organisatie van de school doorlopend te
verbeteren. Een leerkracht kan dit niet alleen en heeft
hiervoor de hulp nodig van de directie, maar ook
zeker van de ouders. Het zou fijn zijn als u, als ouder,
uw steentje bij kunt dragen om de kwaliteit en
organisatie te waarborgen. Dit kan zijn door:
- deel uit te maken van de oudercommissie (indien
hier een vacature is);
- mee te helpen met de voorbereiding en/of
organisatie van de cultuurdag;
- mee te helpen met andere activiteiten wanneer hier
naar gevraagd wordt.

Klachtenregeling

Ouders en leerkracht zorgen voor een succesvolle
cultuurdag over water. Leerlingen met verschillende
leeftijden en niveaus proberen samen een vuurtoren te
bouwen

Natuurlijk kan het voorkomen dat u niet helemaal
tevreden bent over iets, met betrekking tot het onderwijs of de school. Mocht dit het geval zijn dan
hebt u de mogelijkheid om dit kenbaar te maken. Om de afhandeling van uw opmerking,
aanbeveling, klacht of probleem soepel te laten verlopen is het belangrijk dat u de volgende stappen
in acht neemt:
1. Zorg voor een heldere formulering van de opmerking, aanbeveling, klacht of het probleem en
welke personen erbij betrokken zijn.
2. Maak het bespreekbaar bij de betreffende persoon/personen (bijvoorbeeld de leerkracht). Geef
deze persoon ook de mogelijkheid om zijn/haar kant uit te leggen.
3. Probeer naar een oplossing te zoeken waarmee beide partijen tevreden zijn.
4. Mocht er geen oplossing gevonden zijn, dan kunt u een gesprek aanvragen bij de algemeen
directeur van El Tulipán, Dick Blom.
5. Mocht u alle bovenstaande punten geprobeerd hebben en hebt u het gevoel dat uw kwestie
nog niet is opgelost dan kunt u dit nog aangeven bij de voorzitter van de oudercommissie.
6. Als allerlaatste optie kunt u uw klacht ook nog indienen bij de klachtencommissie van de
Vereniging Bijzondere Scholen.
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Kwaliteitszorg
Kwaliteitsbeleid
Als school streven we na om altijd de kwaliteit van ons onderwijs en de organisatie te waarborgen.
Dit is een continu proces aangezien er in de onderwijswereld voortdurend nieuwe inzichten komen
en andere methodes beschikbaar zijn. Belangrijke veranderingen die de afgelopen tijd hebben
plaatsgevonden zijn de aanschaf van een nieuwe leesmethode voor groep 3 en het gebruik van de
nieuwere versie van Taal Actief voor de groepen 4 t/m 8. Ook binnen onze methode voor begrijpend
lezen zijn er nieuwe inzichten over effectief begrijpend lezen onderwijs, ook dit zullen wij verder
verwerken tijdens de lessen. Verder zijn we bezig met het digitaliseren van gegevens en resultaten
zodat ook wij meegaan met een steeds digitalere wereld.
Een schoolplan heeft een looptijd van vier jaar, in het schoolplan staat de uitgangssituatie van de
school vermeld en welke ambities en doelen de school in de komende vier jaar wil realiseren.

Kwaliteitscontrole
Een goed kwaliteitsbeleid en een passend schoolplan zijn natuurlijk niet voldoende. Zo is het
belangrijk dat er regelmatig controles en evaluaties plaatsvinden om te kijken hoe ons
kwaliteitsbeleid en schoolplan uitgevoerd wordt. Vanzelfsprekend kan het ook voorkomen dat er
tussentijds veranderingen optreden ten aanzien van het schoolplan door nieuwe inzichten of
veranderingen in de realiteit.
Op verschillende manieren proberen we ons kwaliteitsbeleid en onze kwaliteit te controleren. Zo
wordt de school één keer per 4 jaar bezocht door de Nederlandse Onderwijs Inspectie. Het laatste
bezoek vond plaats in oktober 2019, hieruit kwam naar voren dat onze school voldoet aan voldoende
basiskwaliteit. Dit inspectierapport is te vinden op onze website. Andere voorbeelden van onze
controle op kwaliteit zijn:
-

tussentijdse evaluaties van het schoolplan door directie, oudercommissie en leerkracht;
afgenomen enquêtes onder ouders en/of leerlingen;
tweemaandelijkse vergaderingen van directie, oudercommissie en leerkacht;
observaties die tijdens de lessen naar boven zijn gekomen;
door de (leerlingen)resultaten die de onderwijsmethode van onze school hebben opgeleverd.

Wilt u graag inzicht in ons schoolplan? Dan kan u ons schoolplan opvragen via het bestuur.
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Veiligheid
Veiligheid op school
De directie, oudercommissie en leerkracht hebben een aantal regels en afspraken over gewenst
gedrag binnen de school opgesteld. Het scheppen van duidelijkheid over gedrag begint bij de
directie, oudercommissie en de leerkracht. Wij zijn ons dan ook
bewust van onze voorbeeldfunctie. Tegelijkertijd verwachten wij
dat leerlingen en ouders meehelpen bij het scheppen van een
prettige schoolomgeving. De volgende afspraken dragen daaraan
bij:
1. Wij gaan respectvol met elkaar om;
2. Rollen en taken zijn duidelijk verdeeld en één ieder draagt
daarvoor zijn verantwoordelijkheid;
3. Wij maken problemen op een open en prettige wijze
bespreekbaar;
4. Wij zijn op tijd voor lessen, oudergesprekken en
vergaderingen.

Wij vinden een positief en fijn klimaat in de
klas voor iedereen erg belangrijk.

Degenen die zich niet aan de afspraken houden, zullen daarop
aangesproken worden op de wijze zoals deze in afspraak drie is
geformuleerd. Indien desondanks blijkt dat de betrokkenen er
onderling niet uit kunnen komen, kan een beroep worden gedaan
op de klachtenregeling.

Veiligheid in de klas
Ook in de klas streven we, door middel van bepaalde regels, gewenst gedrag na zodat iedereen met
plezier naar school gaat. El Tulipán is een relatief kleine school en dit maakt een positief
schoolklimaat extra belangrijk aangezien leerlingen onderling veel op elkaar zijn aangewezen. Om dit
te garanderen, hebben we de ‘vijf-tulpen’ opgesteld. Dit zijn 5 waardes die van belang zijn in elke
klas:
We doen aardig en beleefd tegen elkaar en de leerkacht;
We wachten op onze beurt en luisteren naar elkaar als we wat vertellen;
We doen ons best, en zorgen dat we trots zijn op onszelf en op elkaar;
We zijn zuinig op de spullen en we vragen toestemming als we iets willen gebruiken;
We zorgen met elkaar dat het voor iedereen fijn en leuk is om naar school te gaan.
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Anti-pestbeleid
Zodra het over pesten gaat, hebben we maar één standpunt: ‘Pesten mag niet!’ Om dit te
waarborgen zal als eerste de leerkacht altijd alert zijn op het gedrag tussen de leerlingen onderling.
Pesten komt namelijk vaker voor tijdens ‘vrijere’ situaties en daarom zal de leerkacht tijdens deze
situaties (bijvoorbeeld in de pauze) altijd aanwezig zijn om de leerlingen te observeren. De leerkacht
grijpt in wanneer dat nodig is want leerlingen moeten soms ook zelf de tijd krijgen om onderling iets
op te lossen (ook dit moeten ze leren).
Wanneer het gedrag van een leerling tegenover een andere leerling blijvend is, en hij/zij dit als
pesten zou kunnen ervaren, zal er een actieplan worden opgestart. Dit houdt in dat er met de
leerlingen gesproken wordt (individueel of gezamenlijk, afhanklijk van de situatie) en dat ook ouders
op de hoogte gesteld worden. De leerkacht kan ook altijd de Algemeen Directeur en de
oudercommisie raadplegen. Binnen El Tulipán is er een aanspreekpunt beschikbaar met een ‘Rots en
Water certificaat’. Dit is een programma dat gericht is op het vergroten van communicatieve- en
sociale vaardigheden van de leerlingen om zo sociale problemen (zoals pesten) te voorkomen en/of
te verminderen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van ‘Rots en Water’: www.rotsenwater.nl

Calamiteitenplan
NTC El Tulipán volgt het calamiteitenplan en -beleid van de Asociación cultural El Tulipán. Onze
leerkracht is altijd op de hoogte van de vereiste handelingswijze in geval van nood. Tussentijdse
wijzigingen worden doorgevoerd door de directie en zullen worden gecommuniceerd met de
leerkrachten en ouders.
Peru is een land waar aardbevingen of aardschokken regelmatig voorkomen, ook in Lima. Wanneer
er een aardbeving plaatsvindt zal ons “ontruimingprotocol” van toepassing zijn. Ook bij andere
calamiteiten zoals brand zal dit protocol gebruikt worden.
Het is belangrijk dat u, als ouder, ook goed op de hoogte bent van dit protocol.
In de bijlage van de schoolgids kunt u eveneens onze vluchtroute vinden.

Ontruimingsprotocol
Onderstaand protocol is van toepassing wanneer er een aardbeving plaatsvindt (vanaf matig/4 op de
schaal van Richter) of wanneer er brandgevaar is:

1. De absentielijst wordt altijd voor aanvang van de les ingevuld. Bij de absentielijst zit ook een

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

telefoon- en adressenlijst. Deze lijst wordt meegenomen naar de plek waar leerlingen in
veiligheid worden gebracht.
De leerkracht wordt getraind om rustig te blijven.
Het hek wordt geopend en de school wordt geordend verlaten.
De leerlingen worden geteld bij vertrek uit de school.
De leerkracht wacht met de leerlingen buiten totdat de beving over is. De leerlingen moeten
bij elkaar blijven.
Indien mogelijk wordt de directeur gebeld en op de hoogte gesteld van het welbevinden van
de leerlingen.
De directie zal daarna de ouders inlichten omtrent het welbevinden van de leerlingen.
De leerkracht blijft bij de leerlingen totdat iedereen is opgehaald en bij de leerkracht is
afgemeld.
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Wilt u eventuele wijzigingen met betrekking tot contactgegevens alstublieft zo spoedig mogelijk
doorgeven aan de leerkracht? Dit is van groot belang in het geval er calamiteiten plaatsvinden.

Ontruimingsoefening
De ontruiming die bij een aardbeving of brandgevaar plaatsvindt, wordt met de leerlingen geoefend.
Ook wordt er verteld wat er kan gebeuren en wat zij op straat kunnen tegenkomen, zoals mensen die
in paniek zijn. Er wordt besproken hoe je toch rustig kunt blijven en wat de leerlingen juist wel en
juist niet moeten doen. Tijdens een ramp dient iedereen het gebouw te verlaten.

Ongelukken
Wanneer er tijdens de les een ongeluk gebeurt, zal de leerkracht in eerste instantie te hulp schieten.
Ook kan de hulp ingeroepen worden van andere leerkrachten of medewerkers van El Tulipán. Op
school is een verbanddoos aanwezig.
Afhankelijk van de ernst van het ongeluk, zal er een ambulance gebeld worden en zullen de ouders
op de hoogte gebracht worden. Ook hierom is het belangrijk dat onze adressenlijst altijd up-to-date
is. Bij kleinere ongelukken (schaafwonden etc.) zullen de ouders in ieder geval na de les op de hoogte
gesteld worden.

Bereikbaarheid ‘El Tulipán’
De receptie van de school wordt doordeweeks bemand tussen 09:00 – 13:00 en 14:00 – 20:00. Op
zaterdag is de receptie van 09:00 tot 13:00 open. Dit betekent dat er tijdens de lestijden altijd
iemand bij de receptie aanwezig is en dat deze dus makkelijk bereikbaar is.
Bij noodgevallen kan er tevens via de receptie contact plaatsvinden tussen leerkracht en ouders. Dit
kan via dit nummer: (0051) 1 4477403.
Mocht de receptie tijdelijk onbereikbaar zijn verzoeken wij het op een later moment nog eens te
proberen.
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Praktische zaken
Lesrooster
Het lesrooster ziet er als volgt uit:
Dag

Tijdstip

Groep

Leerkracht

Maandag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Zaterdag
Zaterdag
Zaterdag

17:00 – 18:45
17:00 – 18:45
16:00 – 17:45
18:00 – 19:45
09:00 – 10:30
10:30 – 12:00
12:00 – 14:00

Tulpje D
Tulpje B
Tulpje A
Tulpje C
Tulpje A of D
Tulpje B of C
Tulpje E

Roanne Daling
Roanne Daling
Roanne Daling
Roanne Daling
Roanne Daling
Roanne Daling
Roanne Daling

Absentiebeleid
Het onderwijs aan de Nederlandse scholen in het buitenland is niet vrijblijvend. De leerlingen horen
aanwezig te zijn gedurende de lessen. Het kan uiteraard voorkomen dat leerlingen ziek zijn of een
andere plausibele reden hebben om niet op school te verschijnen; dan is sprake van geoorloofd
verzuim. Ook dit verzuim dient beperkt te zijn. Als leerlingen bijvoorbeeld zaterdag andere
activiteiten hebben op de dagschool of naar een vereniging gaan dan missen zij veel lessen. We
zullen dan kritisch moeten bekijken hoe de gemiste stof ingehaald kan worden of hoe de doelen
aangepast dienen te worden. Van de leerlingen wordt ook verwacht tijdens alle cultuurdagen
aanwezig te zijn, omdat dit een essentieel onderdeel is van het lesprogramma.
-

-

De receptie/leerkracht van NTC “El Tulipán” houdt de absenties bij.
Leerlingen die gedurende langere tijd afwezig zijn door bezoek aan Nederland of België
krijgen huiswerk mee in de vorm van werkbladen of werkboekjes. Kinderen die lessen door
het jaar heen missen kunnen ook huiswerkbladen mee naar huis krijgen om de gemiste stof
in te halen.
De lessen zullen altijd doorgaan, ook wanneer er maar één leerling uit de klas is.
Indien een leerling op de geplande lesdag niet aanwezig kan zijn door onvoorzien verzuim
(bv. ziekte), verzoeken wij u de receptie zsm per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen.
De verzuimregeling is vastgelegd in het schoolplan en de schoolgids. Ook wordt deze aan
ouders meegedeeld in het intakegesprek van een nieuwe leerling.

Onder geoorloofd verzuim verstaat de school:
- ziekte;
- sterfgeval in familie;
- buitengewone activiteit op de dagschool;
- verblijf in Nederland of België.

Vakanties en vrije dagen
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Voor het schooljaar volgen we de Peruaanse schoolkalender. Dit houdt in dat de zomervakantie in
december/januari valt en de wintervakantie in juli/augustus. Ook houden we de nationale vrije
dagen van Peru aan, op deze (feest)dagen zullen er dan ook geen lessen zijn. Deze lessen worden in
principe niet ingehaald. In het jaarrooster is hier rekening mee gehouden waardoor de 120 urennorm
alsnog gehaald wordt.
Aan het begin van het schooljaar krijgen alle ouders een mail met de lesdagen en de zaterdagen
waarop de leerlingen les hebben. Ook in de nieuwsbrief kunnen ouders de leszaterdagen van een
bepaalde periode terugvinden. Wij gaan er vanuit dat u zelf, als ouder, bijhoudt wanneer er wel of
geen les is.
Hieronder vindt u een kort overzicht met de belangrijke datums van vakantie en vrije dagen:
Eerste halfjaar
Datum
17-02-2020
29-02-2020
09-04-2020 t/m
12-04-2020
25-04-2020
01-05-2020

Week
8
9
15
17
18

Dag
Maandag
Zaterdag
Donderdag t/m
zondag
Zaterdag
Vrijdag

29-06-2020

27

Maandag

04-07-2020
20-07-2020

27
30

Zaterdag

Opmerking
Start schooljaar 2020
Cultuurdag 1
School dicht ivm Semana
Santa (Pasen)
Cultuurdag 2
School dicht ivm
nationale vrije dag
School dicht ivm
nationale vrije dag
Cultuurdag 3
Start wintervakantie

Tweede halfjaar
Datum
12-08-2020
03-10-2020
08-10-2020

Week
33
40
41

Dag
Maandag
Zaterdag
Donderdag

05-12-2020
21-12-2020

49
52

Zaterdag
Maandag

Opmerking
Start lessen
Cultuurdag 4
School dicht ivm
nationale vrije dag
Cultuurdag 5
Start zomervakantie
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Aanmeldingsprocudure
Wilt u graag dat uw kind bij ons op school komt?
1. U meldt uw kind via email of telefonisch aan.
2. U en uw kind worden uitgenodigd voor een intakegesprek met de leerkracht en/of directeur.
3. De volgende zaken komen aan de orde tijdens het intakegesprek:
● Informatie over El Tulipán en onze missie/visie;
● Uitleg over onze werkwijze, het rooster en het lesgeld;
● Er wordt gevraagd wat uw verwachtingen zijn ten aanzien van de Nederlandse
lessen;
● Verder vinden we het natuurlijk ook erg leuk om meer te weten te komen over uw
kind bijvoorbeeld hobby’s en naar welke school hij/zij gaat.
4. Op basis van het gesprek bepalen de directeur en leerkracht in welke groep uw kind het
beste past.
5. Vervolgens bekijken wij of uw kind geplaatst kan worden. Dit is afhankelijk van het moment
in het schooljaar, de groepsgrootte en leerlingen die les volgen op een gelijkwaardig niveau.
U wordt hierover geïnformeerd. Mochten we voor uw kind niet direct een geschikte groep
hebben, dan zullen we u ook informeren. Zodra er dan wel ruimte of een mogelijkheid is, dan
krijgt u dat van ons te horen.
6. Wanneer blijkt dat we uw kind een plek kunnen bieden in één van onze groepen, wordt
hij/zij uitgenodigd voor een proefles.
7. Na de proefles vindt er een korte evaluatie plaats tussen leerkracht en directeur.
8. Mocht dit positief zijn dan krijgt u daar een mail over met daarbij ook andere belangrijke
informatie zoals het lesrooster, belangrijke data (zoals cultuurdagen en vakanties) de
betaling van het lesgeld en een inschrijfformulier.
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Namen en adressen
Schoolbestuur (directie, oudercommissie en lerares)
E-mailadressen
Algemeen
Dick Blom (directeur)
Roanne Daling (lerares)
Sander Verduijn (voorzitter oudercommissie)
Edwin Mitchell (lid oudercommisie)

informes@eltulipanperu.com
dickblom@eltulipanperu.com
roannedaling@gmail.com
S.Verduijn@woordendaad.nl
edwinmitch@hotmail.com

Buiten de school
Onderwijs inspectie
Inspectie van het Onderwijs, Team Buitenland
Postbus 88
5000 AB Tilburg
Nederland
T: + 31 77 46 56 767
W: www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/nederlands-onderwijs-in-het-buitenland
E: buitenland@onderwijsinspectie.nl
Stichting NOB
Parkweg 20a
2271 AJ Voorburg
Nederland
T: + 31 70 386 66 46
W: www.stichtingnob.nl
E: info@stichtingnob.nl

El Tulipán

De ligging van de school middenin Miraflores, dichtbij Parque
Kennedy en makkelijk te bereiken
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Bijlages
Bijlage 1
Toetsrooster 2020 El Tulipán

Rooster eerste periode:
Maand
Maart
* Maart
* Maart
April
* April
Mei
* Mei
* Mei
Mei
Mei
Juni
Juni

Week
10
13
13
14
17
18
22
22
22
22
23
25/26

Toets
Tulpje:
Observatie einde thema 1
A
Thematoets 1
B en C
Hotel Hallo thema 3
D
Observatie einde thema 2
A
Thematoets 2
B en C
Observatie einde thema 3
A
Thematoets 3
B en C
Hotel Hallo thema 4
D
Observatie einde thema 4
A
Bloktoets CONTACT
E
Observatie einde thema 4
A
CITO: Begrijpend lezen,
B en C
technisch lezen, woordenschat
en spelling
Juni
26
Woordenschattoets
D en E
Juni
26
Observatie einde thema 5
A
* Juli
27
Thematoets 4
B en C
* Juli
27
Hotel Hallo thema 5
D
Juni
27/28
Observaties/verwerking in
A, B en C
rapport
Juli
28/29
Oudergesprekken
A, B en C
* = dit is een indicatie van wanneer de thematoetsen gehouden worden. Soms verschilt dit per groep
of leerlingen (dit kan liggen aan de leerstof en het niveau van de leerling of bijvoorbeeld wanneer de
leerlingen lessen gemist hebben door vrije dagen of ziekte).
Aangezien het boek uit 8 thema’s bestaat, wordt er meestal één thematoets per maand gehouden.
Via de Google Drive en het beschikbare oefenmateriaal kunt u ook altijd op de hoogte blijven in welk
thema uw kind zit.
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Rooster tweede periode:
Maand
* September
September
September
* Oktober
Oktober
Oktober
* Oktober
* November
November
November
December
* December
December
* December
December

Week
36
39
38
41
43
44
44
45
45
46
49
49
50
50
49/50

Toets
Tulpje:
Thematoets 5
B en C
Observatie einde thema 6
A
Hotel Hallo thema 6
D
Thematoets 6
B en C
Observatie einde thema 7
A
Bloktoets CONTACT
E
Hotel Hallo thema 7
D
Thematoets 7
B en C
Observatie einde thema 8
A
CITO: Spelling
B en C
Observatie einde thema 9
A
Thematoets 8
B en C
Woordenschattoets
D en E
Hotel Hallo thema 8
D
Observaties/verwerking in
A, B, C en D
rapport
December
50/51
Oudergesprekken
A, B, C en D
* = dit is een indicatie van wanneer de thematoetsen gehouden worden. Soms verschilt dit per groep
of leerlingen (dit kan liggen aan de leerstof en het niveau van de leerling of bijvoorbeeld wanneer de
leerlingen lessen gemist hebben door vrije dagen of ziekte).
Aangezien het boek uit 8 thema’s bestaan, wordt er meestal één thematoets per maand gehouden.
Via de Google Drive en het beschikbare oefenmateriaal kunt u ook altijd op de hoogte blijven in welk
thema uw kind zit.
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Bijlage 2:
Vluchtroute begane grond
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Vluchtroute eerste verdieping
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Bijlage 3
Jaarplan 2020
Onderdeel

Activiteit

Planning

Verantwoordelijke

Documentatie

1. De schoolgids van 2019 wordt aangepast voor
schooljaar 2020

Feb. 2020

Bestuur/leerkracht

2. Er wordt een handleiding gemaakt met
belangrijke informatie zodat een eventuele
nieuwe leerkracht goed geïnformeerd is.

Mrt. 2020

Bestuur/leerkracht

3. De Google Drive wordt bijgewerkt en up-todate gemaakt

Doorlopend

Bestuur/Directeur

1. Er wordt een format gemaakt voor
handelingsplannen gemaakt.

Mrt. 2020

Leerkracht

2. Toetsen worden geanalyseerd en er worden
acties genomen tijdens de lessen.

Doorlopend

Leerkracht

Huiswerk

1. Het extra oefenmateriaal wordt effectiever
ingezet.

Feb./mrt. 2020

Leerkracht

Richting 3

1.

Doorlopend

Leerkracht

2. Oriënteren en aanschaffen van lesmateriaal
die we in deze groep kunnen toepassen.

Okt. 2018

Leerkracht

1. Alle materialen staan geordend in de kasten
zodat het makkelijk te gebruiken is en materialen
niet kapot gaan (duurzaam).

Feb. 2020 en
Aug. 2020

Leerkracht

2. Er wordt geïnventariseerd welke lesmaterialen
ontbreken en ontbrekende materialen worden
aangevuld.

Jun. 2020

Leerkracht

4. De thema’s die bij kleuters gebruikt worden,
worden uitgeschreven, bewaard en geëvalueerd.

Feb. 2020

Leerkracht

5. De draaiboeken van de cultuurdagen worden
goed uitgeschreven en bewaard.

Feb., apr., jul.,
okt., en dec.
2020

Leerkracht/
oudercommissie

CITO-toetsen

1. De CITO-toetsen worden twee keer per jaar
afgenomen en deze resultaten worden geplaatst
in een aparte map in het leerlingenvolgsysteem

Jul. 2020 en
nov. 2020

Leerkracht

Leerlingen

1. Er wordt een enquête afgenomen onder de
leerlingen zodat de school op de hoogte is van de
opinie van de leerlingen over de school en de
lessen.

Sep. 2020

Bestuur

2. De leerlingen krijgen twee keer per jaar een
rapport mee

Juli en dec.
2020

Leerkracht

1. Bij de organisatie van cultuurdagen zijn steeds
minimaal twee ouders betrokken als vrijwilliger.

Doorlopend

Leerkracht/
oudercommissie

2. Er wordt een algemene oudermiddag/avond
georganiseerd om de betrokkenheid van de

Feb. 2020

Bestuur

Leerlingenzorg

Schoolmateriale
n

Ouders

Gereali
seerd
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ouders bij het bestuur van de school te
vergroten.

Personeel

Organisatie

3. Ouders hebben toegang tot Google Drive met
lesmateriaal zodat ze weten wat de leerlingen
tijdens de les leren en dus extra kunnen oefenen.

Doorlopend

Leerkracht

4. Tweemaandelijks krijgen de ouders een
nieuwsbrief

Doorlopend

Leerkracht

5. Twee keer in het jaar worden de ouders
uitgenodigd voor een voortgangsgesprek met de
leerkracht.

Jul. en dec.
2020

Leerkracht

6. Er wordt een enquête afgenomen onder de
ouders zodat de school weet in hoeverre de
ouders tevreden zijn over de school, leerkracht,
de lessen en resultaten van de leerlingen.

Sep. 2020

Bestuur

1. In gang zetten van procedure, contract en
visum leerkracht

Mrt. 2020

Bestuur/leerkracht

2. El Tulipán houdt contact over stagiair(e)s of
studenten van de opleidingen: PABO of Docent
Nederlands

Doorlopend

Bestuur

1. Er worden 5 cultuurdagen georganiseerd
(februari, april, juli, oktober en december)

Doorlopend

Bestuur/leerkracht

2. Tweemaandelijkse vergadering met
oudercommissie

Doorlopend

Directeur/bestuur/
leerkracht

3. Potentieel leerlingen in kaart brengen en
groepindeling 2021 opstellen

Nov. 2020

Bestuur/leerkracht

4. Jaarkalender 2021 opstellen

Nov. 2020

Bestuur/leerkracht
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Bijlage 4
Vragenlijst voor ouders en leerlingen over de schoolgids
De schoolgids is voor de ouders en leerlingen een belangrijke informatiebron over onze school. De
samenstellers van deze schoolgids willen dan ook graag weten wat u van onze schoolgids vindt. In de volgende
schoolgids kunnen we dan rekening houden met uw wensen. We willen u daarom vragen na het lezen van deze
schoolgids de volgende vragen te beantwoorden. En u vragen zo vriendelijk te zijn, het formulier als bijlage
terug te mailen naar informes@eltulipanperu.com.

1. Wat is uw eerste reactie op onze schoolgids?

2. Krijgt u door deze schoolgids voldoende informatie over de school?

3. Als u nee heeft ingevuld, kunt u dan aangeven wat u nog mist in de schoolgids?

4. Is de tekst van de schoolgids voor u helder en duidelijk?
Zo nee, wat vindt u onduidelijk?

5. Klopt het opgeroepen beeld van de schoolgids met uw eigen beeld van de school?

6. Wat vindt u van het uiterlijk van de schoolgids?

7. Welke onderdelen kunnen er volgens u uit de gids worden weggelaten?

8. Hebt u nog tips voor de volgende schoolgids?

Heel erg bedankt voor uw tijd en het invullen van de vragenlijst.

Met vriendelijke groet,
Docententeam en het bestuur van het El Tulipán Peru

33

