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SCHOOLGIDS

De schoolgids 2014-2015 is te vinden op onze website
bij de ´links´ aan de rechterkant van de pagina.
Dhr. Haandrikman van de Onderwijsinspectie Ook te vinden via onderstaande link:
zal onze school komen bezoeken van 5 tot 8 https://snoal.files.wordpress.com/2014/10/schoolgids-2014november. Hij zal op woesdagmiddagmiddag 5 2015.pdf
BESTUURSWISSELING – SECRETARIS
nov. aanwezig zijn bij de les in Santa Sofia en
Tijdens de jaarvergadering in juni gaf Erica aan dat
op zaterdag 8 nov. bij de lessen in Freixo.
In verband met de afstand tussen Bicos en zij voor haar functie als secretaris een opvolg(st)er
Freixo is het niet mogelijk beide locaties op zocht. Al snel meldde zich iemand aan die interesse
zaterdag te bezoeken. Vandaar dat in Bicos heeft en zich graag wil inzetten voor de school.
deze keer geen les zal worden bijgewoond Wij stellen hierbij onze volgende secretaris aan jullie
voor:
door de inspecteur.
Lonneke Zuurbier – Dijkstra
Alle ouders
In de loop van het schooljaar zal de feitelijke
worden in
wisseling plaats gaan vinden en zal zij zichzelf aan
betreffen
jullie voorstellen.
de
week
Erica zal, zolang dit nodig is, aanspreekpunt blijven
van harte
voor de locatie Freixo.
uitgenodig
d voor een gesprek met dhr. Haandrikman.
Data en locaties van deze gesprekken volgen
nog.

BICOS – DE EERSTE VERDIEPING
In Bicos is het op de eerste verdieping een stuk rustiger dan vorig jaar! Van
een klas vol leerlingen, met maar liefst dertien leerlingen verdeeld over acht
verschillende groepen, werken we nu iedere zaterdagochtend met zeven
leerlingen in groep 7 en 8 en klas 2.
Mart popelde in groep 6 al om naar groep 7 te gaan. Hij kon nauwelijks wachten
en maakte al opdrachten uit het boek van groep 7. Nu kan hij zijn hart ophalen
want de nieuwe versie van Taal Actief, waar we nu mee werken in groep 7 en 8,
is zeer uitgebreid. Voor Lianne wordt het een bijzonder jaar; ze sluit de
basisschool af met de CITO eindtoets! In groep 8 werkt ze ook met de nieuwe
Taal Actief boeken. Dat is voor
leerlingen én meester (!) soms nog even wennen. Else, Bas, Lars, Tieme en Niels zijn dit schooljaar
bezig met hun laatste jaar op De Olijftak begonnen. Naast het boek Nieuw Nederlands voor klas 2,
gaan ze zich gericht voorbereiden op het Cambridge examen.

Samen met de groep van juf Marianne gaan we dit schooljaar ook weer aan de slag met het
Nieuwsbegrip. We doen het wel een beetje anders en geven de teksten eerst aan de leerlingen mee
naar huis om deze thuis voor te bereiden.
Binnenkort starten we met de boekbesprekingen en spreekbeurten. De leerlingen komen allemaal aan
de beurt om een boek van een Nederlandse schrijver te bespreken. Tijdens hun spreekbeurt
behandelen ze een Nederlands onderwerp.

Meester Tom en juf Marianne

HET CAMBRIDGE EXAMEN
Het afgelopen schooljaar hebben drie leerlinges van onze school het
Cambridge examen Nederlands afgelegd. In augustus ploften de
resultaten op de mat: tweemaal B en eenmaal D-niveau. Prestaties waar we
de leerlingen graag mee feliciteren!
Met het Cambridge examen sluiten onze leerlingen hun opleiding aan onze
school af. Het afgelopen schooljaar zijn er twijfels gerezen over het nut
van dit examen en het bijbehorende diploma. Niet alle opleidingen in
Nederland zijn bekend met het Cambridge examen. Ze accepteren daarom het diploma niet als bewijs
van voldoende beheersing van de Nederlandse taal.
Desgevraagd adviseert het NOB, bij monde van Claudia Versteeg, om het NT2 (Nederlands als
Tweede Taal) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) te behalen. Deze worden
namelijk wel door HBO opleidingen en universiteiten erkend. Nadeel aan beide opties is echter dat
deze zijn gericht op volwassenen en mensen met een andere moedertaal. Als derde mogelijkheid
wordt het staatsexamen Nederlands geopperd. Dit bestaat uit een mondeling en schriftelijk deel en
is gericht op mensen die niet aan het reguliere onderwijs deelnemen. Aangezien het een eindexamen
betreft is het gericht op leerlingen die tenminste aan het eind van het voortgezet onderwijs zitten en
16, 17 of 18 zijn. Deze optie is daarom ook niet haalbaar op onze school.
Claudia Versteeg bevestigt dat opleidingen hun eigen toelatingseisen stellen. Het Cambridge diploma
kan op de ene universiteit worden erkend als bewijs van voldoende taalbeheersing en op een andere
opleiding niet worden geaccepteerd.
Naast de status van het Cambridge examen levert ook de erkenning van het Portugese middelbare
school diploma problemen op. Niet alle opleidingen in Nederland weten deze op waarde te schatten!
Een diploma dat in Portugal toegang biedt tot een universitaire opleiding, geeft die garantie niet in
Nederland. Het NOB is bezig met de opleidingen in Nederland om meer bekendheid aan het NTC
onderwijs te geven en vraagt ook aandacht voor dit probleem.
Ik denk dat we bij opleidingen en instanties zoals het NUFFIC aandacht moeten blijven vragen voor
de specifieke situatie waarin onze leerlingen verkeren. Maar een goed alternatief voor het Cambridge
zie ik vooralsnog niet.

Tom

SANTA SOFIA
We zitten alweer in de maand Oktober en het Portugese schooljaar en
ook het schooljaar op de Nederlandse school is alweer volop aan de gang.
In Santa Sofia zijn we het jaar zoals gebruikelijk begonnen met een
grote schoonmaakbeurt van de lesruimten. Onze welgemeende dank
hiervoor aan de moeders van onze leerlingen; zij weten er met hun
enthousiasme en energie altijd weer een niet alleen nuttige maar ook
aangename middag van te maken.
Tijdens de koffiepauze met koek hebben moeders en juffen samen ook alvast de kiem gelegd

voor de viering van Koningsdag, waarvan de organisatie dit jaar in handen is van het Santa Sofia team.
We hebben voordat de lessen van start gingen ook een aantal veranderingen doorgevoerd in de
inrichting van de leslokalen.
In het kleine lokaal bij de ingang krijgen de jongste leerlingen dit jaar les
van juf Rianne. Ze heeft het lokaal gezellig ingericht met een voorlees- en
spelletjeshoek, en de kleintjes hebben enthousiast gereageerd op hun
nieuwe lokaal. Julia die vorig jaar begonnen is op de Nederlandse school,
heeft dit jaar gezelschap gekregen van haar zusje Sara, en van David, het
zoontje van Keetie Geus.
In het grote lokaal ernaast krijgen de oudere leerlingen in groep 6 en 8, en
VO2, les van juf Marjoke. Daar zitten we aan het begin van elke les met zijn
allen eerst in de kring, zodat iedereen kan vertellen wat hij of zij de week
ervoor heeft meegemaakt. Ook spreken we af welke leerling die dag verantwoordelijk is het in de
gaten houden van de tijd voor het kringgesprek en van de pauze, wie er voor de thee zorgt in de
pauze, en wie toeziet op het opruimen van het lokaal aan het einde van de les. Daarna gaan we aan de
slag.
De eerste les hebben we het rooster besproken van spreekbeurten en boekbesprekingen, en hebben
alle leerlingen een boek uitgezocht. We hebben ook een aantal regels afgesproken die ervoor moeten
zorgen dat een leerling meer zelfstandig kan werken aan de hand van de opdrachten op zijn
werkblaadje, zodat juf op die momenten uitleg kan geven aan andere leerlingen. Het volgen van die
regels is niet altijd even makkelijk, maar er wordt hard gewerkt, dus al met al zijn we het schooljaar
goed begonnen.

Juf Marjoke

SANTA SOFIA - juf Rianne
Vier weken geleden zijn David, Sara en Julia samen met juffrouw
Rianne het schooljaar begonnen in een verfrist en veranderd
lokaal. De eerste les stond in het teken van wennen aan elkaar,
wennen aan het nieuwe lokaal en aan de andere manier van
werken. Maar nu zijn we op allerlei manieren bezig met het leren
van de Nederlandse taal. Deze weken staan de lessen in het
teken van het thema ´hier wonen wij´. Met behulp van de Taallijn
en de leessleutel behandelen we allerlei aspecten van de taal. Er
worden huizen gefotografeerd, onderdelen van huizen getekend,
prentenboeken gelezen en actief nieuwe woorden geleerd. Gelukkig is er ook genoeg tijd om te kletsen
en te spelen.
FREIXO
Vol enthousiasme kwamen de leerlingen in Freixo de klas weer binnen (na een
hele lange vakantie) gestormd. Met veel verhalen, wilde plannen en goed
gemutst .
Voor juf was het heel leuk om te zien dat jullie er weer zin in hadden, het is
tenslotte niet niks zo op zaterdag… De eerste les zijn we rustig begonnen, we
hebben veel gekletst en de nieuwe onderdelen voor komend schooljaar
besproken. Zo gaan we om de beurt de kring leiden en heeft iedereen elke les
een klein taakje. De tafelopstelling is veranderd, we zitten nu in een U-vorm.
Met als resultaat dat iedereen elkaar ziet, dit praat prettiger. Juf heeft veel geleerd tijdens de
bijscholing in Nederland en veel leuke tips gekregen.

Dit jaar gaan we allemaal weer een boekbespreking en een spreekbeurt doen. Geen boekverslagen dit
jaar maar een verhaal schrijven/voordragen en een nieuwsbericht uit Nederland bestuderen en
voorbereiden om vervolgens te bespreken in de klas.
Hiernaast hebben we natuurlijk ook gewoon de reguliere stof die behandeld moet worden.
Nina is begonnen in de nieuwe versie van Taal Actief groep 7, een erg mooi boek met een diversiteit
aan opdrachten. Derek en Coen zijn gestart in het VO1-boek, dat is even wennen.
Lara en Wilbert werken vlot door in het VO2-boek, Hugo is halverwege groep 4 en Yasmine in groep 3.
Het laatste half uur komt er 1 van de moeders voorlezen/samen lezen met Yasmine en Hugo, in die
tijd kan juf extra aandacht aan de oudere leerlingen besteden. De opleiding die juf nu volgt vraagt
ook om beeldmateriaal, om te laten zien dat het goed gaat in de klas. De komende tijd zal ik dus soms
iets op gaan nemen, zullen jullie je dan voorbeeldig gedragen?

Juf Marissa

!! BEDANKT !!
FAMILIE VAN HAL
voor het mooie, grote,
nieuwe
schoolbord
in
Freixo en de grote tafels.
Nu hoeven de steeds
langer wordende
leerlingen niet meer met hun
knieën boven de tafels te
zitten ....

kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…kalender…

