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Beste ouders,
Het schooljaar loopt ten einde. We merken het in de
online lessen: de aandacht en motivatie lopen een
tikkeltje achteruit… Toch hebben ze het allemaal knap
volgehouden! Het valt soms niet mee om je hoofd er goed bij te houden als je al een lange schooldag
achter de rug hebt. Nederlands is ten slotte een cognitief schoolvak en elke leraar weet dat die
vakken op basisscholen bij voorkeur in de ochtenduren gepland worden. Bij voortgezet onderwijs ligt
dat natuurlijk anders, maar ik herinner me nog wel die uren wiskunde of Frans die je aan het eind van
de middag (“het achtste uur”) nog moest volgen… Sinds ik zelf leraar ben, weet ik dat het voor die
leraren ook niet zo makkelijk was/is! Maar goed: alle kinderen zijn van goede wil en wij ook, dus we
komen er uiteindelijk wel. Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar en deze verstuur ik tegelijk met
het inschrijfformulier en de boekenvragenlijst. Een paar leerlingen hebben die al ingevuld
teruggestuurd (deze zat namelijk al bij de vorige nieuwsbrief), maar lang niet allemaal. Voor
leerlingen die in het IB verder gaan: hun boekenpakket is op een andere manier samengesteld, dus
voor hen geldt deze vragenlijst niet.
1. Einde schooljaar op 30 juni
De maanden juli en augustus gebruiken wij altijd om alles weer in gereedheid te brengen voor het
volgende schooljaar. De ELO-begeleiding van onze leerlingen en de online lessen stoppen op 1 juli
met donderdag 30 juni als allerlaatste schooldag van dit seizoen.
Evenals de jaren hiervoor gaan er weer enkele families afscheid nemen van het afstandsonderwijs. In
het International Baccalaureate (IB) tellen we dit jaar drie leerlingen die hun laatste schooljaar
hebben afgesloten. In het Nederlandse voortgezet onderwijs hebben wij twee schoolverlaters dit
jaar. Zij hebben de afgelopen jaren hun Nederlands op niveau weten te houden met ons programma
Taal op Maat en zijn toegelaten op hun Nederlandse vervolgstudie. De taaltest daar werd (natuurlijk)
glansrijk doorstaan. (zie ook paragraaf certificering.) Wij wensen hun allemaal veel succes en een
leuke en interessante studietijd.
Natuurlijk zijn er ook leerlingen die repatriëren en in het Nederlandse basis- of voortgezet onderwijs
hun weg gaan vinden. Zij kunnen zonder achterstand in de Nederlandse taalvaardigheid hun
schooltijd voortzetten.
Ten slotte zijn er nog enkele leerlingen die naar een ander deel van de wereld verhuizen waar
toevallig wel (goed) NTC-onderwijs aanwezig is. We wensen ze allemaal het allerbeste, bedankt voor
jullie inbreng in ons onderwijs (want wij leren ook altijd van jullie) en maak er maar wat moois van!
Begin nieuwe schooljaar op 1 september
Al die leerlingen die blijven: daar zijn we natuurlijk heel blij mee! De inschrijfformulieren voor
volgend schooljaar worden tegelijk met deze nieuwsbrief verstuurd. Leerlingen worden niet
automatisch voor het volgende cursusjaar ingeschreven. Elk jaar moet de inschrijving hernieuwd
worden. Wij vinden het belangrijk dat u elk jaar opnieuw goed de afweging maakt of ons
afstandsonderwijs nog steeds een juiste keuze is. Als wij denken dat er beter een andere keus
gemaakt kan worden, zullen we dat zeker adviseren. Ons doel is niet zoveel mogelijk leerlingen, maar
zo goed mogelijk onderwijs voor elk kind.
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2. Toetsen, examens en certificering
Ons programma is er primair op gericht dat onze leerlingen zonder achterstand in het Nederlandse
onderwijssysteem kunnen instromen bij terugkeer naar Nederland (of België). Elke basisschool in
Nederland en elke school voor voortgezet onderwijs zal onze rapportages en toetsverslagen als
rechtsgeldige documenten accepteren. Met andere woorden: als wij onderbouwd zeggen dat een
leerling naar groep 8 over kan gaan, dan IS dat ook zo. Ook een schooladvies voor mavo, havo of vwo
mag een ontvangende school in Nederland niet zomaar naast zich neerleggen.
Ná het voortgezet onderwijs
De meeste leerlingen in de bovenbouw van voortgezet onderwijs (jaar 4, 5 en 6, c.q. year 10, 11 &
12) volgen bij Stichting INIO het Diploma Programma van het International Baccalaureate (IB). Als zij
Dutch A Self Taught doen (Standard level) dan krijgen zij een bilingual diploma en daarmee in
principe toegang tot alle universiteiten en hogescholen in
de Benelux. In Nederland hanteert elke universiteit,
hogeschool en mbo zijn eigen normen wat betreft
Nederlandse taalvaardigheid. Soms wordt er nog een extra
taaltoets afgenomen. In België zijn ze naar verluidt nog wat
strenger op hun Nederlandse taal dan in Nederland zelf.
Maar geen zorgen: voor een dergelijke toets zijn tot
dusverre onze leerlingen altijd geslaagd.
De bovenbouw voortgezet onderwijs hoeft echter niet per
se via het IB te gaan en soms kan dat zelfs niet eens. De
internationale school waar de leerlingen op zitten, moet
zelf namelijk wel bij het IB aangesloten zijn. Gelukkig kun je ook zonder zo’n IB-diploma je
Nederlandse taalvaardigheid op een goed academisch niveau houden. Om tot een Nederlandse
universiteit, hogeschool of mbo-studie te worden toegelaten heb je in ieder geval je diploma
voortgezet onderwijs van het land waar je woont nodig. Alle Europese diploma’s zijn door het
NUFFIC vergeleken met de Nederlandse diploma’s en veel diploma’s van elders eveneens. Daarnaast
heb je dan nog een bewijs nodig van een goed niveau Nederlands. Onze rapportages en toetsen uit
het LVS vormen al zo’n bewijs, maar leerlingen zouden te zijner tijd nog een examen kunnen afleggen
in het CNaTV. Op B2-niveau levert dat eveneens toegang tot de begeerde studie op. Voor een
examen CNaTV is ons lesprogramma ruimschoots toereikend.
De Britse variant GCSE is enkele jaren geleden gestopt met de mogelijkheid om examen te doen in
Nederlands. IGCSE (I = international) is nog iets langer doorgegaan, maar sinds vorig jaar is die
variant ook gestopt. Jammer, want onze leerlingen haalden daar een A of A* op hun slofjes. De
leerlijnen taalvaardigheid die wij hanteren, mikken op een hoger niveau van taalvaardigheid dan wat
uiteindelijk voor IGCSE gevraagd werd.
Kortom: er zijn vele wegen die naar Rome leiden, maar uiteindelijk gaat het om een goed academisch
niveau Nederlandse taalvaardigheid, zowel mondeling als schriftelijk. Daar zorgen wij voor.
3. Toetsverslagen en eindrapportages
Alle leerlingen die toetsen hebben gemaakt in het LVS (in de maand mei) hebben het verslag daarvan
inmiddels gekregen. Wij hechten eraan, om niet te volstaan met de resultaten sec, maar deze
grondig te analyseren en er consequenties aan te verbinden. Waarom zou je anders toetsen? Vaak
kunnen we concluderen dat we ‘gewoon’ doorgaan, soms leggen we de accenten in de begeleiding

12 juni 2022
net weer even anders. Een toets alleen zegt niet zoveel; het moet altijd worden vergeleken met het
wekelijkse werk en de mogelijkheden van elke leerling apart.
Eind juni ontvangen u en de kinderen de eindrapportage van dit schooljaar. De rapportages worden
digitaal als pdf verstuurd. Mocht u naar aanleiding van die rapportage nog even met de leerkracht of
met mij (Bart Bijl) willen spreken, dan kan dat natuurlijk altijd. Een gesprek kan trouwens altijd
gearrangeerd worden, of het nu over het rapport gaat of ergens anders over.
4. Boekenpakketten 2022-2023
Alle ingeschreven leerlingen1 krijgen
van ons een pakket jeugdliteratuur dat
op basis van hun eigen smaak is
samengesteld. Bij het inschrijfformulier
voegen wij nogmaals de vragenlijst
toe. De antwoorden op die vragen
helpen ons om een goede keuze te
maken. Alleen bij leerlingen in het IB
stellen wij in overleg een titellijst
samen, omdat die moet voldoen aan exameneisen én omdat er een lesprogramma aan verbonden is.
Als het even kan, willen we de pakketten naar een Nederlands (vakantie-)adres kunnen sturen om de
portokosten te beperken.
Tot slot
Wij wensen iedereen een heerlijke, zonnige en
gezonde vakantie toe en een goede start van
het nieuwe schooljaar in september 2022,
waar ook ter wereld.
Met vriendelijke groeten,
Bart Bijl,
Stichting INIO
bbijl@inio.nl
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Alle leerlingen die per 1 oktober van een cursusjaar ingeschreven staan

