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Schooljaar 2013 - 2014
Het schooljaar is alweer even bezig, we hebben
iets meer leerlingen dan vorig jaar, we hebben nu
355 leerlingen. Bij deze willen wij ook alle ouders
van harte bedanken voor hun vertrouwen. Dit
stimuleert ons extra om er weer een prettig en
leerrijk schooljaar van te maken, samen met jullie
kinderen.

Ook dit jaar zijn er weer afspraken gemaakt over
standaardisatie van verschillende aspecten
binnen onze organisatie en over verbeteringen
van onderwijsinhoudelijke zaken.

Studeren in Nederland
Heb je het voortgezet onderwijs in Dubai bijna
afgerond? Ben je klaar voor hoger onderwijs?
Dan heb je een hoop vragen te beantwoorden.
Zoals de keus waar je wil studeren: in Nederland,
in België of elders. De belangrijkste keuze is
natuurlijk wat je wil gaan studeren.

Hoger onderwijs in
Nederland? Leuk!
En... spannend.
Conferenties

Als je in Nederland gaat studeren, dan kan de
organisatie ‘studiekeuze op maat’ je daar
misschien mee helpen.
(http://www.studiekeuzeopmaat.nl)

Afgelopen zomer hebben de docenten,
deelgenomen aan de conferenties van
LanguageOne en de NOB. De conferentie van
LanguageOne werd bezocht door alle docenten
van de verschillende vestigingen.

Adine de Planque werkt voor deze organisatie en
is gespecialiseerd in studiekeuze voor expatleerlingen: zij kent zowel de internationale
programma's als de studies in Nederland.

Met elkaar hebben we onder andere gesproken
over de ontwikkelingen binnen LanguageOne en
de kwaliteitszorg. Er was een workshop over
digitaliseren van het onderwijs via Snappet en
over ParnasSys, het leerlingvolgsysteem dat
we sinds vorig schooljaar op alle vestigingen van
LanguageOne gebruiken.

Als je de keuze hebt kunnen maken en je weet
waar je precies heen zult gaan, dan is er een
reële mogelijkheid dat je ouders niet met je mee
gaan. In dat geval willen wij je graag de
organisatie ‘wereld wijd welkom’ aanraden.

Dit is een mooi initiatief voor jongeren die terug
naar Nederland gaan zonder ouders. Ze
organiseren een soort startweekend in juli en ook
door het jaar heen weekenden voor deze
jongeren.
Website: http://wereldwijdwelkom.nl/index.html

Informatiebijeenkomsten
Tijdens de derde week van het schooljaar vonden
in de verschillende groepen de jaarlijkse
informatieavonden plaats. Wij zijn erg blij met de
hoge opkomst in de verschillende groepen.
In alle groepen is stilgestaan bij het onderwijs in
het algemeen en daarnaast is er gesproken over
aspecten die in het betreffende leerjaar een rol
gaan spelen. Denk hierbij aan het proces van het
leren lezen in groep 3, de cito eindtoets in groep
8 en de verschillende examenmogelijkheden in
het VO.
In veel groepen hebben ouders ook hun zorgen
geuit met betrekking tot het stop zetten van de
subsidie voor het Nederlands onderwijs in het
buitenland door de Nederlandse regering. Op
korte termijn zult u over deze veranderingen in
een aparte brief geïnformeerd worden.

Nieuwe ontwikkelingen
Een nieuw schooljaar zorgt ook voor nieuwe
ontwikkelingen. Achter de schermen zijn de
voorbereidingen hiervoor al volop bezig en de
komende tijd worden deze ook zichtbaar voor
iedereen.

www.facebook.com/
LanguageOneDubai
LanguageOne streeft naar eigentijds en
inspirerend moedertaalonderwijs. In dit kader
zullen we vanaf november met een pilot gaan
starten met Snappet. Dit is een vorm van
tabletonderwijs direct gekoppeld aan de
taalmethode die wij gebruiken.

De leerkracht blijft uiteraard verantwoordelijk
voor de instructie en begeleiding, maar de
verwerking van de lesstof zal via tablets
plaatsvinden.
In verband met
beschikbaarheid
van de software
zullen we de pilot
gaan starten in
groep 4, 5 en 6 op CAS. De ouders van de
betreffende groepen zullen hierover nog meer
informatie ontvangen.
Meer informatie vindt u op www.snappet.org
Een tweede nieuwe ontwikkeling is de invoering
van het ouderportaal van ParnasSys. Vanaf
januari 2014 krijgen alle ouders een unieke
inlogcode om het digitale dossier van hun kind,
en daarmee de ontwikkeling van de
leeropbrengsten, te volgen.
LanguageOne maakt al enige tijd gebruik van het
leerlingvolgsysteem ParnasSys. Hierin worden
o.a. toetsresultaten, rapporten, etc. opgeslagen.
Door gebruik te gaan maken van het
ouderportaal kunnen de ouders te allen tijde de
toetsresultaten van hun kind inzien.

Betaling schoolgeld
Onlangs heeft u vanuit Voorburg de factuur voor
het schoolgeld 2013-2014 ontvangen. Er zijn al
veel betalingen binnen, maar nog niet iedereen
heeft betaald.
Degene die nog niet betaald hebben, vragen we
dit spoedig in orde te maken. Heeft u vragen over
de betaling van het schoolgeld, dan kunt u altijd
contact met mij opnemen.

Eerste oudergesprekken
Ieder jaar krijgen onze leerlingen een rapport in
februari en in juni, dit rapport is 1 van de kanalen
die we gebruiken om de ouders te informeren
over de vorderingen van hun kind. Samen met
deze rapporten, houden we ook regelmatig onze
oudergesprekken. Ouders kunnen natuurlijk ook
altijd een afspraak maken met de leerkracht van
hun kind om de vorderingen te bespreken.

Een aantal ouders heeft laten weten voor
februari al graag een oudergesprek te hebben.
Daarom organiseren we vanaf dit schooljaar
optionele oudergesprekken, speciaal voor ouders
die hier graag gebruik van willen maken. Deze
optionele oudergesprekken plannen we in de
derde week van november, de leerkrachten
nodigen u nog uit om desgewenst hiervoor een
afspraak te maken.

Tot slot bieden wij Geert desgewenst praktische
ondersteuning bij de festiviteiten die door
LanguageOne worden georganiseerd.
Indien jullie ons niet in de wandelgangen
tegenkomen en toch iets willen bespreken, stuur
ons gerust een mailtje.
GilbertRuegg (voorzitter) gilbert.ruegg@me.com
Renze Visser renze.visser@shell.com
Liliane van der Hoeven hoeven12345@hotmail.com
Nienke Salomons (DIA) Nienke.salomons@hotmail.com
Deidre Jakobs (GWA) deidrejakobs@hotmail.com

Spaans

Bericht ouderadviesraad
Beste ouders,
Het was erg leuk om een grote groep ouders te
zien tijdens de jaarlijkse borrel bij de Offshore
Sailing Club. Naast het bijkletsen met ouders die
al jaren de borrels bezoeken, was het ook
geweldig om nieuwe ouders te leren kennen.
Voor de ouders die niet op de borrel aanwezig
konden zijn willen we graag uiteenzetten wat de
ouderadviesraad voor jullie kan betekenen.
Wij vormen, naast de leraren en Geert, een
aanspreekpunt voor ouders en zijn jullie contact
met LanguageOne. Wij staan open voor alle tips,
zorgen en opmerkingen die jullie hebben ten
aanzien van het Nederlandse onderwijs. We
horen graag zowel de positieve geluiden als de
zaken waar jullie eventueel verbetering in zouden
willen zien. De ouderraad kan dit bespreken en
desgewenst doorgeven. Een goede communicatie
is essentieel!
De adviesraad vergadert meerdere malen per
jaar met het management van LanguageOne om
goed op de hoogte te blijven van de
ontwikkelingen binnen de school, waarbij wij
specifiek letten op het belang van de ouders en
waarbij wij het management daaromtrent
adviseren.

LanguageOne is al 30 jaar een autoriteit op het
gebied van Nederlandstalig moedertaal- en
cultuuronderwijs in het buitenland. Momenteel
zijn we ook druk bezig met het voorbereiden van
een Spaans moedertaalprogramma in Dubai. Dit
doen we omdat we onze kennis en ervaring ter
beschikking willen stellen van de Spaanstalige
gemeenschap. Ook willen we door het aanbieden
van andere moedertaalprogramma’s het concept
‘moedertaalonderwijs’ en de visie daarop bij de
verschillende internationale scholen in Dubai
versterken en professionaliseren.
Op deze manier kan LanguageOne zich nog
nadrukkelijker presenteren als de professionele
aanbieder van moedertaalonderwijs. Dit draagt
bij aan het continueren van ons totale aanbod en
dus ook van het Nederlandse programma.

Sinterklaas
Sinterklaas en alle Pieten zijn druk bezig met de
voorbereidingen om naar Dubai te komen:
Bakpiet is bezig met het snoepgoed; de
wegwijspiet stippelt de route uit en Sinterklaas
werkt het grote boek bij.
Intocht: zaterdag 16 november om 16u in Jebel
Ali Beach & Golf Resort.
Feest: vrijdag 6 december om 10u in CAS –
Collegiate American School, Umm Suqeim 2.

Jeugdboeken, lezen in het VO
Tijdens de informatieavonden, eind september,
kwam een paar keer het belang van het lezen ter
sprake. En ook hoe moeilijk het is om geschikte
boeken te vinden. Achterin de methodeboeken
die VO1, 2 en 3 gebruiken, Op Niveau, staat een
lijst van zeer geschikte titels: Leeslijst
jeugdliteratuur. Daarnaast som ik voor u aantal
vindplaatsen op met informatie over moderne en
klassieke jeugdboeken.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandstalige_jeu
gdliteratuur
http://www.laaglandlezer.nl/laagland_student/le
estips/ (voor lezers: 15+)
Veel leesplezier gewenst door Meester Peter

Nederlands thuis
Het belang van het lezen van Nederlandstalige
boeken en tijdschriften, zeker ook voor onze
jongere kinderen, kan niet genoeg worden
benadrukt.
Misschien heeft u thuis iets aan een van de
onderstaande links:
Groep 1 en 2
Moffel en piertje: een programma waarin uw
kind
leert
omgaan
met
Nederlandse
ordenbegrippen.
http://www.schooltv.nl/docent/project/2660296
/rekenen-met-moffel-en-piertje-i/

In de klas krijgen de leerlingen van de onderbouw
(VO1, 2 en 3) klassikaal (een aantal van) de
volgende boeken te lezen, waarover zij een
verslag schrijven of waarover zij een toets krijgen:
De aanslag, Harry Mulisch;
Slecht, Jan Simoen;
Black mamba, Rosee Bentana;
Met open ogen, Ruben prinsen;
Pjotr, Jan Terlouw;
Isabelle, Tessa de Loo;
Rendez-vous, Esther verhoeff;
Jehanne, Simone van der Vlugt.

Groep 3
Hakken en plakken
http://www.spellenvoorschool.nl/spelletjes/taal
/2833/wat-zit-er-in-de-zak.html

VINDPLAATSEN
MET
INFORMATIE
OVER
GESCHIKTE JEUGDBOEKEN
http://www.cpnb.nl/bs/index.asp?gnr=14
http://www.leesplein.nl/
http://jeugdboeken.start.be/
http://jeugdboeken.startparade.nl/ (klassiekers)
http://www.andrenuyens.nl/
http://histoforum.net/romans/historo7.htm
(jeugdboeken over de tweede wereldoorlog)
http://histoforum.net/romans/historo4.htm
(historische jeugdromans )
http://www.kjoek.nl/nieuws/nieuwsbericht/veelnieuwe-boeken-1.html
http://www.stichtingtoudekinderboek.nl/index.p
hp?page=interessante-sites
http://www.villakakelbont.be/html/links/links_zo
ek.asp
http://www.kluitman.nl/

Bijgevoegd bij deze brief treft u de schoolgids
voor dit schooljaar aan, waarin u ondermeer de
jaarkalender aantreft met alle informatie over
rapporten, projecten en vrije dagen.

Groep 2 t/m 8
Spellen voor school is een site boordevol
educatieve spelletjes die aangeboden worden in
het Nederlands:
http://www.spellenvoorschool.nl/

Tot slot

De eerstvolgende nieuwsbrief zal begin januari
2014 uitkomen.
Vriendelijke groeten, ook namens het
leerkrachtenteam van LanguageOne.
Geert Simons

