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Beste ouders,
Vorig jaar rond deze tijd keken we ook al terug op een coronajaar en toen had ik nog de hoop dat een vaccin
ons van deze problemen af zou helpen. Dat is maar gedeeltelijk uitgekomen. Wel voor een belangrijk deel,
want zonder vaccin zou de toestand nu vele malen erger zijn. De
plaatselijke basisscholen konden Sinterklaas vaak toch nog wel
ontvangen, al kwam daar vaak wel het nodige kunst- en vliegwerk
aan te pas. Maar de oude man kon toch alle kinderen blij maken.
Over oude mannen gesproken… Voor mijzelf is dit ook nog een
bijzonder jaar omdat ik in oktober de leeftijd van 66 en 4 maanden
bereikte. Geen mooi rond getal of kroonjaar, maar dat betekent
wel AOW en pensionering op de lerarenopleiding. Niet bij Stichting
INIO: hier blijf ik gewoon nog jaren doorwerken en heb daar zelfs
wat meer tijd voor gekregen nu.
1. Kerstvakantie
Bij Stichting INIO kennen we slechts twee periodes waarin wij geen
lessen verzorgen en dat is de zomerperiode (juli en augustus) en
dat is de periode rond Kerstmis en Nieuwjaar. Dan is er geen afstandsbegeleiding en zijn er ook geen
skypelessen. Tenzij er tussen ouders en leerkrachten andere afspraken zijn gemaakt, duurt die periode van 24
december t/m 2 januari. Dit jaar valt kerst precies in het weekend, wat voor veel mensen een tikkeltje
ongunstig uitpakt. Natuurlijk kunnen de kinderen in die tijd wel op de ELO terecht en kunnen zij vooruitwerken
(of inhalen) als ze dat willen, maar feedback op het ingeleverde werk kunnen zij dan pas verwachten na 2
januari.
In Nederland zijn de vakanties een week eerder begonnen. Daar wordt door sommigen geweldig moeilijk over
gedaan, maar laten we wel wezen: als Eerste Kerstdag één dag eerder, op vrijdag, was gevallen, was deze week
ook een vakantieweek geweest.
2. Rapportages en toetsen (LVS)
Onze halfjaarlijkse rapportages komen altijd eind januari. Zo mijden we de traditionele decemberdrukte en dan
zitten we bovendien precies op de helft van het schooljaar.
De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (LVS) zijn voor het basisonderwijs in februari/maart en in mei (dus
tweemaal) en voor het voortgezet onderwijs alleen in mei. Alleen in het eerste jaar van het voortgezet
onderwijs krijgen de kinderen ook toetsen in november. Die hebben ze inmiddels ruim achter de rug en de
verslagen daarvan zijn verstuurd. Deze toetsen voor het LVS tellen niet mee voor de rapportages; zij hebben
hun eigen waarde.
3. Nieuwsbegrip en filmpjes
In het Jeugdjournaal komen de actuele onderwerpen van Nieuwsbegrip natuurlijk ook voorbij. Het item dat
daarover gaat, wordt dan nog speciaal voor Nieuwsbegrip apart gezet, zodat in klassen daar gezamenlijk naar
gekeken kan worden, voor de kinderen de tekst lezen. Deze filmpjes zijn nu ook door onze leerlingen te zien via
de link die daar op de ELO voor geplaatst is (uiteraard bij Nieuwsbegrip). Hier klikken voor de link voor een
preview. Op deze site van de jeugdbieb.nl staan nog veel meer interessante filmpjes, dus we hebben op de site
nóg een link (kijk hier) geplaatst. Hoe meer Nederlandstalige programma’s er bekeken worden, hoe liever het
ons is!
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4. Meertaligheid
Meertalig opgevoed worden is een voorrecht. Maar het vergt wel de nodige inspanning van de ouders en de
omgeving. Dat is niet altijd even makkelijk. Ik wil hier graag een website doorgeven waarop véél meer
informatie te vinden is: meertalig.nl. Zelf zeggen ze: “Meertalig.nl is een (inter)actief centrum voor iedereen die
met meertalige kinderen te maken heeft. Op deze site vind je betrouwbare, heldere informatie: de “basics” van
meertalig opvoeden. Meertalig.nl is verfrissend anders en telkens up to date door maandelijkse bijdragen van
experts en ouders.”
In onze doelgroep spreekt minstens een van de ouders Nederlands met hun kinderen. De website meertalig.nl
richt zich ook op ouders die beiden een andere taal spreken, omdat dat nu eenmaal een veelvoorkomende
situatie in Nederland is. Die kinderen krijgen de Nederlandse taal dan vaak pas op vierjarige leeftijd. Toch kan
ook bij hen meertaligheid een succes worden, want de allerbelangrijkste factor is dat er sowieso veel met het
kind gepraat wordt en liefst over zo veel mogelijk onderwerpen.
In onze expat-omgeving hebben uw kinderen heel veel baat bij Nederlandstalige programma’s als
Jeugdjournaal, Klokhuis en het lezen van Nederlandse boeken, ook als dat strips of informatieve boeken zijn.
Nóg effectiever wordt het als u er vervolgens met uw kind over verder praat. Het is niet altijd makkelijk om
Nederlands als voertaal te handhaven binnen het gezin, soms vertoont uw kind weerstand. Dat is vrij normaal,
want als de hele omgeving verder Engelstalig is en uw kind de hele dag op school en daarna Engels heeft
gesproken, dan kost het spreken van Nederlands meer moeite. Ons advies is niettemin: probeer het toch.
Spreek in ieder geval zélf Nederlands, ook als uw kind zich even van die andere taal bedient. Het uiteindelijke
doel ligt nu eenmaal verder dan de hier-en-nu-situatie waarin de makkelijke weg nu eenmaal een verleidelijke
is.
5. International Baccalaureate
In september zijn negen INIO-leerlingen begonnen aan hun diploma programma IB Dutch (self-taught). We
hebben meer IB-leerlingen dan in voorgaande jaren. Ze worden dit schooljaar begeleid door twee docenten:
Nina Bouwmeester en Pieter van der Vorm. Voor de drie leerlingen in grade 12 belooft het een spannend jaar
te worden: ze bereiden zich dit schooljaar voor op hun IB-examens. We wensen ze alvast heel veel succes! Aan
pre-IB zijn dit jaar drie leerlingen begonnen.
6. Kinderhulp
Stichting INIO doneert elk jaar een bedrag aan een organisatie die het welzijn van kinderen als doel heeft. Een
aantal jaren hebben wij Edukans gesteund en dit keer voor het tweede jaar op rij Kinderhulp. Ik parafraseer
hun website: “Kan een kind niet voor hulp bij fondsen als Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport &
Cultuur of Stichting Jarige Job terecht? En kan de gemeente ook niks betekenen? Dan is Kinderhulp er voor deze
kinderen. Onvoorwaardelijk. Zij helpen al sinds 1959 kwetsbare kinderen. Want ze vinden dat alle kinderen erbij
moeten kunnen horen. Ook als er thuis niet genoeg geld is.” Dat vinden wij ook, dus vandaar.

Tot slot
Ik wens u allemaal een fijne kerstvakantie, misschien met de mogelijkheid om
weer eens familie te bezoeken of om familiebezoek te ontvangen. Al was het
in veel opzichten geen makkelijk jaar voor velen, laten we toch vooral met
hoop en vertrouwen de toekomst tegemoet zien.

Een gezond en gelukkig 2021!
Met vriendelijke groeten,
Bart Bijl,
Stichting INIO
bbijl@inio.nl

