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1. Welkom!  
Welkom bij De Esdoorn voor het schooljaar 2020-2021!  

Beste ouders, 

We kijken uit naar een geweldig schooljaar 2020-2021. We bouwen voort en door op een goed 
schooljaar 2019-2020 met een uitbreidend leerkrachtenteam en bestuur. 

Voor u ligt de schoolgids voor het schooljaar 2020-2021. Deze schoolgids is bedoeld om ouders, 
verzorgers en andere betrokkenen te informeren over wat de Nederlandse school in Vancouver, De 
Esdoorn, voor hun kind kan betekenen. Ouders mogen concrete verwachtingen aan de schoolgids 
ontlenen en kunnen en mogen de school daarop aanspreken. Tevens mag de school verwachten dat de 
ouders, het bestuur en de leerkrachten op de hoogte zijn van de inhoud van de schoolgids en dat zij 
daarnaar zullen handelen. 

In de schoolgids kunt u o.a. informatie vinden over: 

 hoe aan het onderwijs in onze school vorm wordt gegeven; 
 hoe de zorg voor de kinderen in de praktijk wordt uitgewerkt; 
 wat ouders en school van elkaar mogen verwachten; 
 de doelen die de school hoopt te bereiken; 
 de schoolkalender.  

Omdat De Esdoorn niet alle situaties kan voorzien en deze gids kan beschrijven, stelt het bestuur zich 
open voor suggesties ter verbetering. We hopen dat de schoolgids bijdraagt aan de communicatie 
tussen school en ouders. 

De nieuwste versie van deze gids is als PDF-bestand ook te downloaden op de website van De Esdoorn: 
www.esdoorn.ca  

We wensen alle leerlingen een leuk, productief en gezellig schooljaar toe! 
 
Namens de leerkrachten en het bestuur van De Esdoorn,  
 
Naomi Verstoep 
Schooldirecteur De Esdoorn 
September 2020 
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2. De school: wie, wat, waar?  

2.1 Wat is De Esdoorn?  
De Esdoorn is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool (NTC-school) voor onderwijs in de regio 
Vancouver in de Canadese provincie British Columbia. De school is opgericht in 2015. Het onderwijs 
staat open voor leerlingen van 2,5 t/m 14 jaar. Daarnaast wordt er les gegeven aan volwassenen. 

2.2. Contactgegevens  
De school is te bereiken via email en telefoon: 

E-mailadres: info@esdoorn.ca  
Telefoon:  236-518-5914 

Website:   http://www.esdoorn.ca   
Facebook:  http://www.facebook.com/esdoorn  

Postadres: De Esdoorn 

2958 West 20th Avenue 
Vancouver, BC 
V6L 1H5 

De groepslessen voor leerlingen van 2,5 t/m 14 jaar vinden plaats op donderdag van 16.00 tot 18.15 uur.  
Cityview Church 
4370 Sophia Street 
Vancouver, BC 

2.3 Registratie  
Om uw kind(eren) in te schrijven bij De Esdoorn, heeft u een registratieformulier nodig. 

U kunt dit formulier downloaden van de website www.esdoorn.ca. De registratiekosten per gezin 
bedragen $50. Wanneer u het registratieformulier heeft ingevuld en ondertekend, stuurt u deze naar De 
Esdoorn per email: info@esdoorn.ca of kunt u deze geven aan de leerkracht/schooldirecteur. De 
registratiekosten kunnen per cheque t.n.v. De Esdoorn of via e-transfer overgemaakt worden.  

Als dit het eerste jaar is, zal er vervolgens een afspraak worden gemaakt voor een intake-gesprek met de 
directeur en/of een leerkracht.  

Mocht u vragen hebben over de registratieprocedure, dan kunt u contact opnemen met 
info@esdoorn.ca.  

2.4 Schoolgeld  
Het schoolgeld voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:  

Schoolgeld De Esdoorn 2020-2021 

Les   

1. Groepsles voor Nederlandse taal- en cultuurlessen op donderdagmiddag 
(R1 en R2) van 16.00 tot 18.15u 

$ 1,500/ $ 1,700 

2. Groepslessen voor Nederlandse taal-en cultuurlessen voor 2.5 tot 5 
jarigen op donderdagmiddag van 16.00 tot 18.15u 

$ 1,000/ $1,200 

http://www.esdoorn.ca/
http://www.facebook.com/esdoorn
mailto:info@esdoorn.ca
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** Belangrijk! Wij gaan ervan uit dat uw kind het hele schooljaar zal deelnemen aan de lessen. Uiteraard 
kunnen er bijzondere omstandigheden zijn, waardoor uw kind vóór het einde van het schooljaar moet 
afhaken, bijvoorbeeld bij zeer ernstige ziekte of verhuizing terug naar Nederland. In dat geval verzoeken 
we u contact op te nemen met de schooldirecteur, Naomi Verstoep.  

Het schoolgeld wordt vooral ingezet voor de vergoeding van de leerkrachten, de huur van de leslocatie, 
het lesmateriaal en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De Esdoorn heeft vaste maandelijkse 
lasten ten behoeve van de schoollocatie en de betaling van de leerkrachten. Het is van belang dat we die 
betalingen tijdig kunnen doen, dus wij vragen u ook tijdig aan uw financiële verplichtingen te voldoen.  

Vanwege onze financiële verplichtingen zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen bij te late 
betalingen of cheques die niet incasseerbaar blijken te zijn. Voor dergelijke cheques bedragen de 
administratieve kosten $20. Voor betalingen die te laat binnenkomen zijn de administratieve kosten 
$30. Wij kunnen helaas geen rekening houden met restitutie van lesgeld voor eventuele gemiste weken 
als gevolg van vakanties, ziekte e.d.  

2.5 Schoolkalender  
Het schooljaar 2020-2021 loopt van 17 september 2020 t/m 18 juni 2021. Op onderstaande 
schoolkalender vindt u een overzicht van de lesweken. Deze kalender is aan wijziging onderhevig. Op de 
website van De Esdoorn (www.esdoorn.ca) kunt u het meest recente jaaroverzicht vinden. Ook krijgt u 
gedurende het schooljaar bericht over eventuele wijzigingen via e-mail van de schooldirecteur of de 
leerkrachten.  
 
Groepslessen donderdag 16.00-18.15 

Lesweek  Datum  Opmerking  

1  17 september 2020 Eerste schooldag 

2  24 september 2020    

3  1 oktober 2020 
 

4  8 oktober 2020  
 

5  15 oktober 2020 
 

 17 oktober 2020 1e Cultuurdag – Kinderboekenweek (2 t/m 13 oktober) 

6  22 oktober 2020   

7  29 oktober 2020  

8  5 november 2020  
 

9  12 november 2020 
 

10  19 november 2020 
 

11 26 november 2020 
 

 28 november 2020 2e Cultuurdag – Sinterklaasfeest in Cloverdale 

12 3 december 2020  

13  10 december 2020 
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14 17 december 2020 
 

 24 december 2020 Winter break – geen les 

 31 december 2020 Winter break – geen les 

15 7 januari 2021  

16 14 januari 2021  

17  21 januari 2021   

18  28 januari 2021  
 

19 4 februari 2021   

20 11 februari 2021   

21 18 februari 2021    

 20 februari 2021 3e Cultuurdag - Schaatsen 

22 25 februari 2021   

23  4 maart 2021  

24 11 maart 2021   

 18 maart 2020 Spring break – geen les 

 25 maart 2020 Spring break – geen les 

25 1 april 2021   

26 8 april 2021 
 

27 15 april 2021 
 

28 22 april 2021 
 

29 29 april 2021 
 

 1 mei 2021 4e Cultuurdag: Koningsdag met Koningspelen 

30 6 mei 2021   

31 13 mei 2021    

32 20 mei 2021   

33 27 mei 2021   

34 3 juni 2021 
 

 
5 juni 2021 5e Cultuurdag: Fiets- en speurtocht door Vancouver 

35 10 juni 2021  

36 17 juni 2021 
 

37 24 juni 2021 Laatste schooldag 
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2.6 Schoolorganisatie  

De Esdoorn is ondergebracht onder ‘De Esdoorn – Dutch Language and Culture Society’ en is 
geregistreerd als not-for-profitorganisatie in de provincie British Columbia.  
Daarnaast is De Esdoorn aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland). 

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de schooldirecteur, Naomi Verstoep. Zij is 
verantwoordelijk voor de operationele kant van de school, inclusief de uitvoering van het 
onderwijskundig beleid met samenwerking van de leerkrachten. De schooldirecteur heeft ook zitting in 
het bestuur en rapporteert aan het schoolbestuur, maar heeft geen stemrechten.  

2.7 Wie is wie  
Schoolbestuur  
Dit schooljaar bestaat het schoolbestuur uit de volgende leden:  

Bestuursfunctie  Bestuurslid  Contactgegevens  

Voorzitter Harri de Wijze info@esdoorn.ca  

Secretaris Sandra van Ark secretaris@esdoorn.ca  

Penningmeester (interim) Ellen Hermans penningmeester@esdoorn.ca 

Communicatie Lia Gudaitis   

Algemeen bestuurslid Vacature   

Algemeen bestuurslid  Vacature    

  

Indien u interesse heeft om plaats te nemen in het bestuur, of iemand in uw omgeving weet die hier 
interesse in heeft, kunt u contact opnemen met Harri de Wijze.  

 

Naast het schoolbestuur zijn er ook een aantal operationele functies:  

Functie  Functionaris  Contactgegevens  

Schooldirecteur 
Leerkracht 

Naomi Verstoep  info@esdoorn.ca  
236-518-5914 
(ook bereikbaar tijdens schooluren)  

Leerkracht  Ira Heidemann  778-998-6644 
(niet bereikbaar tijdens schooluren) 

Leerkracht Tom Vanderheyden 778-302-1922 
(niet bereikbaar tijdens schooluren) 

Leerkracht Iris Siekman isiekman@shaw.ca 

Leerkracht Evi Anthonissen evi.anthonissen@gmail.com 

Coördinator 
ouderparticipatie  

Vacature 
 

Bibliotheekouder Francoise van Buytenen 
 

Feestcommisie Linda Kuik, Stefanie Goertzen, 
Bhavna Nixon 

 

  

mailto:info@esdoorn.ca
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Waar de school voor staat  
3.1 Missie  
De Esdoorn verzorgt lessen in de Nederlandse taal- en cultuur voor kinderen in de leeftijd van 2.5 tot 
14 jaar met Nederlandse/Vlaamse familiebanden. De missie van de Esdoorn is om kwalitatief goed 
onderwijs te geven in het primair onderwijs, dat zoveel mogelijk aansluit bij het onderwijs in 
Nederland/België. Ons onderwijs is gericht op instroming in het Nederlands/Belgisch onderwijs bij 
terugkeer door de families naar deze landen. Tegelijkertijd willen we de leerlingen de mogelijkheid 
bieden om herkenning en plezier te vinden in de Nederlandse taal en cultuur met leeftijdsgenoten. 

 

3.2 Onze visie, waar we voor gaan 
De Esdoorn geeft onderwijs in de Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). Momenteel geven wij primair 
onderwijs in de Nederlandse taal en cultuur aan leerlingen in de leeftijd van 2.5 t/m 14 jaar. In de 
toekomst willen we, indien hier vraag naar is, ook voortgezet onderwijs aanbieden. De school heeft 
daarbij als doel zoveel mogelijk aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. We richten ons daarbij 
op de kerndoelen van de Nederlandse taal zoals opgesteld door het Ministerie van Onderwijs. Om 
een goede aansluiting met het Nederlandse onderwijs te krijgen en de culturele identiteit en band 
met Nederland te behouden en te stimuleren, maakt naast de Nederlandse taal ook de Nederlandse 
cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. Wij willen een gemeenschapsgevoel creëren voor de 
leerlingen en hun families waarin zij met elkaar hun Nederlandse identiteit kunnen ervaren en 
ontdekken. 
 

3.3 Achtergronden en uitgangspunten  
Conform de wetgeving van de provincie British Columbia en het Nederlandse onderwijsbeleid gaat De 
Esdoorn uit van de volgende uitgangspunten:  

1. Alle leerlingen zijn gelijkwaardig.  

2. Er wordt niet gediscrimineerd en uitingen van discriminatie worden niet getolereerd.  

3. Iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing is toegestaan en iedereen wordt in zijn waarde 
gelaten. De Esdoorn neemt leerlingen aan van elke nationaliteit, achtergrond en 
geloofsovertuiging.  

We vinden samenwerking tussen thuis en school erg belangrijk om de (taal)ontwikkeling van de 
leerlingen te optimaliseren. Wij raden ouders en verzorgers dan ook ten sterkste aan om thuis zoveel 
mogelijk samen Nederlands te spreken en te lezen, naar Nederlandse muziek te luisteren en 
Nederlandse media en dvd’s te bekijken.  

De lessen richten zich vooral op de ontwikkeling en oefening van de Nederlandse taal. De Esdoorn 
streeft naar een goede opvang en overdracht van leerlingen bij de overgang van of naar een andere 
(internationale) school.  

Om de aansluiting op het Nederlandstalige onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen maakt naast de 
Nederlandse taal ook Nederlandse cultuur deel uit van ons onderwijsaanbod. Zo vieren we typisch 
Nederlandse feesten, zoals Sinterklaas en Koningsdag en besteden we o.a. ook veel aandacht aan de 
Kinderboekenweek.  

Zoals geformuleerd in onze missie, vinden we het belangrijk dat de lessen plaatsvinden in een 
vriendelijke omgeving waarin ieder kind zich veilig voelt en zich een eigen plaats weet te vinden. Wij 
hechten waarde aan orde en regelmaat, net als in het Canadees schoolsysteem waarin uw kind zich 
bevindt. Daarnaast vinden wij de betrokkenheid van de ouders essentieel voor de kwaliteit, de sfeer en 
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in het algemeen voor het succes van de school. U kunt hier meer over meer lezen in hoofdstuk 7 
(‘Ouders’).  

3.4 Aannamebeleid  
De Esdoorn staat open voor leerlingen van 2,5 t/m 14 jaar. Indien er bijzonderheden zijn die het moeilijk 
maken voor uw kind om in een groepssituatie les te krijgen, kunt u contact opnemen met de 
schooldirecteur, Naomi Verstoep.  Wij trachten ernaar om alle kinderen de kans te bieden les te krijgen 
bij De Esdoorn. Indien wij door de specifieke omstandigheden van uw kind, niet de juiste leeromgeving 
en mogelijkheden kunnen bieden, zullen wij ons inzetten voor het vinden van oplossingen en 
alternatieven.  

We verwachten ook dit jaar weer een grote variatie in taalniveau bij de leerlingen. Daarom zal zover 
mogelijk worden getracht de leerlingen in kleinere groepjes te begeleiden. 

3.5 Absentiebeleid  
Het gegeven NTC-onderwijs aan onze school is niet vrijblijvend. Wij verwachten dat leerlingen aanwezig 
zijn gedurende de lessen. 

Aangezien veel van onze leerlingen naast De Esdoorn, ook nog andere naschoolse activiteiten hebben, 
ontstaan er soms overlappingen. Door het missen van lessen kan er een achterstand ontstaan in 
vergelijking tot de rest van de klas.We raden de ouders dan ook ten zeerste aan om het missen van 
lessen van hun kind zoveel mogelijk te beperken. Mocht uw kind onverhoopt niet naar de Nederlandse 
les kunnen komen, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aan de leerkracht doorgeven, uiterlijk op de 
lesdag voor 12 uur ’s middags, graag door middel van het versturen van een email naar de leerkracht. 

 
Als een leerling zonder afmelding niet in de les verschijnt, neemt de leerkracht zo spoedig mogelijk 
contact op met de ouders na afloop van de les. Bij regelmatig verzuim zal de leerkracht in overleg met 
de ouders tot een oplossing proberen te komen om de achterstand tot een minimum te beperken. U 
kunt hierbij denken aan het inhalen van de lesstof of het thuis maken van extra opdrachten. Het komt 
ook voor dat leerlingen te laat in de les komen. Dit heeft niet alleen invloed op de effectieve leertijd van 
de leerling, maar zorgt ook voor onrust voor de rest van de groep. De school vraagt u dan ook om ervoor 
te zorgen dat de leerling op tijd op school is. 

Zie ‘9.5 Rapporteren verzuim en ziekte’ op pagina 16 voor nadere informatie over wat te doen wanneer 
uw kind ziek is en niet naar De Esdoorn kan komen.  

4. Het onderwijsteam  

4.1 Schooldirecteur  
Naomi Verstoep is de schooldirecteur van De Esdoorn. Zij zorgt voor de dagelijkse leiding van De 
Esdoorn. Naast de organisatie van de school is Naomi ook verantwoordelijk voor het onderwijskundig 
beleid en de aansturing van de leerkrachten.  

Naomi is bereikbaar via info@esdoorn.ca en ook via haar mobiele nummer: 236-518-5914 (ook tijdens 
schooluren).  

  



8 
 

4.2  Leerkrachten  
Er zijn voor schooljaar 2020-2021 vijf leerkrachten aan De Esdoorn verbonden. We stellen ze hieronder 
aan u voor:  

Leerkracht Groepen 

Naomi Verstoep Basisschoolgroep 

Ira Heidemann Kleutergroep  

Tom Vanderheyden Onderwijsassistent  

Iris Siekman Privélessen en invalleerkracht 

Evi Anthonissen Privélessen en invalleerkracht 

Tamara Vincent Invalleerkracht  

 

Naomi Verstoep 
“Ik ben geboren en getogen in Gouda en in juli 2020 ben ik naar Vancouver verhuisd. In Nederland heb 
ik mijn Academische Pabo diploma behaald en daarna een master Onderwijswetenschappen aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam afgerond. Ik heb twee jaar lesgegeven op een basisschool in 
Schoonhoven, aan leerlingen die Nederlands als tweede taal leren en als hoogbegaafdheidscoördinator. 
Ik heb heel veel zin om dit schooljaar te starten als directeur en leerkracht van De Esdoorn en bij te 
dragen aan de Nederlandse taal en cultuur in Canada.” 
 
Ira Heideman 
“Afkomstig uit gezellig, groen en glooiend Twente, woon ik alweer een kwart eeuw buiten Nederland. 
Met een Master in Sociale en Economische Studies en werk ervaring op diverse terreinen in 
verschillende landen, ben ik erg dankbaar nu op de mooiste plek in Canada te wonen. Meerdere jaren 
heb ik Nederlandse les gegeven aan zowel kinderen als volwassenen, privé en voor de klas, in Peru. 
Daarnaast heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan op de scholen van mijn kinderen. Ik vind het erg leuk nu 
te kunnen bijdragen aan het behoud en leren van de Nederlandse taal en cultuur door les te geven aan 
de leerlingen van de Esdoorn.” 
 
Iris Siekman 
“Mijn naam is Iris Siekman en ik woon al 23 jaar in Canada. Mijn man en ik zijn destijds begonnen in 
Ontario, waar ook onze twee kinderen geboren zijn. Na vier jaar zijn we verhuisd naar BC waar we het 
nog steeds naar onze zin hebben. In Nederland heb ik een tijdje gewerkt als logopediste in het speciaal 
onderwijs, waar ik me vooral bezig hield met taalontwikkelingsachterstanden-en stoornissen, articulatie, 
alternatieve communicatiemiddelen  en eet-drinkproblemen. 
Hier in BC ben ik werkzaam als education assistant op een school in North Delta. Ik help daar zowel de 
engelse als “french immersion’ leerlingen met een “special need”. Samen met onze dochter heb ik twee 
jaar geleden de cursus “Teaching English Abroad” in Coquitlam gevolgd waar ik veel ideeën heb 
opgedaan voor het leren van een tweede taal aan kinderen. “ 
 
Evi Anthonissen 
“Ik ben opgegroeid in een klein dorp in België, maar woon nu al bijna 6 jaar in Metro Vancouver. Talen 

zijn mijn grote passie, altijd al geweest. Ik schreef graag verhaaltjes als kind en in de middelbare school 

koos ik telkens weer voor de richting met de meeste talen. Dus toen ik een beslissing moest nemen na 

de middelbare school was het geen verrassing dat ik een universiteitsopleiding koos waarin talen 
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centraal stonden. Ik behaalde mijn Master in de Taal- en Letterkunde (Engels) aan Universiteit Gent en 

daarna—omdat ik nog niet helemaal klaar was om het studentenleven achter mij te laten—een Master 

in het Vertalen (Nederlands-Engels-Italiaans) aan Hogeschool Gent. Ik werk nu als freelance vertaler en 

editor vanuit mijn huis in Coquitlam.” 

Tom Vanderheyden 
 

5. Het onderwijs  

5.1 NTC-onderwijs  
De Esdoorn biedt NTC-onderwijs aan wat inhoudt dat er een minimum aantal contacturen van 120 uur 
per jaar aangeboden wordt voor de R1 en R2 richting (leeftijd 5 t/m 14 jaar) In de praktijk komt dit 
tijdens het schooljaar 2019-2020 neer op 2,25 uur onderwijs per week plus maximaal een half uur 
huiswerk gedurende 37 weken. 

Daarnaast organiseert de school extra activiteiten in de vorm van 5 cultuur- en themadagen. Aan deze 
dagen heeft de school onderwijsdoelstellingen verbonden. Deze activiteiten zijn gericht op alle 
leerlingen en maken deel uit van het totale onderwijsaanbod. Deelname aan deze activiteiten is 
verplicht en bij afwezigheid dient een leerling afgemeld te worden. Dit zal als verzuim genoteerd 
worden.  

Het huiswerk is een belangrijk onderdeel van het curriculum. Het huiswerk in groep 1 en 2 bestaat 
voornamelijk uit beginnende geletterdheid, voorlezen en educatieve filmpjes kijken. Vanaf groep 3 gaan 
de kinderen zelf lezen en komen daar verschillende wekelijkse huiswerkopdrachten bij. We gaan ervan 
uit dat iedere leerling wekelijks een half uur thuis besteedt aan het huiswerk. 

5.2 Organisatie van het onderwijs  
Bij de organisatie van de school wordt bewust rekening gehouden met variaties in het niveau van de 
leerlingen en de beschikbare leerkrachten en assistenten. NTC-onderwijs kenmerkt zich door een grote 
diversiteit in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Bij het inrichten ons onderwijs, houden we rekening met 
de verschillende NTC-richtingen. 

NTC Richting 1  
NTC Richting 1 is gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland en moet een terugkeer in  
Nederlands onderwijs faciliteren. Binnen deze richting wordt toegewerkt naar de kerndoelen van de 
Nederlandse taal en de tussendoelen zoals geformuleerd voor de verschillende jaargroepen. Bij deze 
leerlingen is Nederlands over het algemeen de dominante taal in de thuissituatie. Daarnaast spreken zij 
Engels, wat tevens de dagelijkse schooltaal is op de dagschool. De woordenschat zal daarom variëren en 
het schriftelijke taalgebruik wordt beïnvloed door het onderwijs in de dagelijkse schooltaal.  

NTC Richting 2  
Bij NTC Richting 2 is het doel de Nederlandse taal zo goed mogelijk op peil te houden, met het oog op 
een eventuele terugkeer naar Nederland. Bij deze leerlingen wordt doorgaans met één van de ouders 
Nederlands gesproken en de taal van de andere ouder valt vaak samen met de dagelijkse schooltaal. 
Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden met een maximale achterstand van 
twee jaar gevolgd. Deze kinderen spreken thuis wel Nederlands, maar over het algemeen zal in het gezin 
Engels of een andere taal dominant zijn. De nadruk in het NTC-onderwijs zal in dit geval liggen op het 
bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid in het 
Nederlands.  
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NTC Richting 3  
Leerlingen in NTC Richting 3 leren Nederlands meestal als vreemde taal, met vaak het oog op een 
eventuele terugkeer naar Nederland. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal 
ook nog niet of nauwelijks beheersen. De Esdoorn biedt les aan voor deze doelgroep.  
 
 

5.2.1 Onderwijs in de praktijk  
Binnen de klassen van De Esdoorn volgen kinderen een gezamenlijk programma, maar werken daarnaast 
zoveel mogelijk samen in kleinere groepjes van kinderen met een vergelijkbaar taalniveau.  

De activiteiten voor de leerlingen zijn gebaseerd de lesmethodes waar wij mee werken en op de 
kerndoelen voor de Nederlandse taal zoals die zijn opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OCW). De kerndoelen zijn streefdoelen voor wat leerlingen moeten kennen en 
kunnen aan het eind van de basisschool.  

Gedurende het schooljaar komen verschillende thema’s aan bod, waarbij deze thema’s dan een aantal 
weken tijdens de lessen terugkomen. In iedere klas worden verschillende thema’s behandeld.  

Vanaf groep 3 worden de thema’s van de lesmethodes gevolgd.  

Een aantal thema’s komt in alle klassen aan de orde, zoals seizoensgebonden thema’s (Sinterklaas, 
Koningsdag en de Kinderboekenweek). De leerkracht van uw kind houdt ouders via e-mail op de hoogte 
van het actuele thema, zodat u daar thuis ook aandacht aan kunt besteden. Elke week na de les krijgt u 
een email met daarin informatie over de les en het huiswerk voor de volgende les.  

5.2.2 Onderwijs in de praktijk: instroomgroep 
In de peutergroep krijgen leerlingen vanaf 2,5 jaar een opstap voor het onderwijsprogramma van groep 
1 van het Nederlandse basisonderwijs. Met behulp van de methode Uk en Puk en themagerichte 
activiteiten worden de leerlingen spelenderwijs ondersteund bij de ontwikkeling van de Nederlandse 
taalvaardigheid en via sociaal spelen wordt hun woordenschat uitgebreid. 

5.2.3 Onderwijs in de praktijk: onderbouw (groep 1/2)  
De onderbouw bestaat uit groep 1/2 . Voor deze groep  wordt gebruik gemaakt van de taalmethode die 
speciaal is ontwikkeld voor de jongste kinderen. Hierbij staan vijf onderdelen van de taalontwikkeling 
centraal:  

 ontwikkelen van het taalgebruik bij jonge kinderen  

 uitbreiden van de woordenschat  

 kinderen kennis laten maken met boeken en verhalen 

 kinderen bewust maken van vormaspecten van taal 

 kinderen oriënteren op de functies van geschreven taal 

  

5.2.4 Onderwijs in de praktijk: middenbouw (groep 3 t/m 5)  
De middenbouw bestaat uit leerlingen op het niveau groep 3 t/m 5 in het Nederlandse basisonderwijs. 
In groep 3 worden de beginselen van het lezen en schrijven in het Nederlands aangeleerd. Groep 3 
werkt met de methode Veilig Leren Lezen (KIM versie). Deze methode bestaat uit 12 thema’s. Per thema 
hebben de leerlingen een leesboek en werkboek, waarbij aandacht wordt besteed aan spreken, lezen, 
luisteren, woordenschat en spelling.  
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Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met de methode Taal Actief (Versie 4). 
Alle leerlingen van de middenbouw krijgen naast het leeshuiswerk andere huiswerkopdrachten mee die 
aansluiten op de les van die week.  
 

 

5.2.5 Onderwijs in de praktijk: bovenbouw (groepen 6  t/m 8)  
In de bovenbouw zitten leerlingen in groep 6 t/m 8. De leerlingen in de bovenbouw maken allemaal 
gebruik van de taalmethode Taal Actief (Versie 4). Deze methode is speciaal voor de leergangen van 
groep 4 t/m 8 van het Nederlandse basisonderwijs.  

Tijdens het plannen van de lessen houden de leerkrachten rekening met de volgende specifieke 
uitgangspunten:  

 Het accent ligt op het taalgebruik (luisteren, spreken, lezen, schrijven), m.a.w. taal leren door 
doen.  

 De lessen moeten aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen. Tijdens de les 
wordt veel klassikaal gewerkt om het luisteren en spreken te stimuleren.  

Daarnaast worden de lessen zoveel mogelijk gedifferentieerd naar niveau, tempo en belangstelling van 
de leerlingen. De leerlingen van de bovenbouw krijgen iedere week naast het leeshuiswerk een aantal 
huiswerkopdrachten mee die aansluiten op de behandelde stof van die week.  

Verder wordt er in alle bouwen volop aandacht besteed aan cultuur, gewoonten, de geschiedenis en 
actualiteiten in Nederland. Tevens komen andere belangrijke wetenswaardigheden over Nederland 
(kenmerken grote steden, achtergrond Nederlandse feestdagen etc.) zowel projectmatig en thematisch 
aan bod. Bij de keuze van de thema’s wordt uiteraard ook rekening gehouden met de belevingswereld 
van de kinderen.  

5.2.6 Cultuur- en themaonderwijs  
Naast de taallessen biedt De Esdoorn ook een aantal cultuur- en themadagen per jaar aan. Deze speciale 
activiteiten hebben een eigen onderwijsdoelstelling ter ondersteuning van, en als aanvulling op de 
reguliere Nederlandse taallessen en het huiswerk. Met deze activiteiten voldoet de school aan het 
verplichte aantal contacturen van 120 per jaar. De school gaat ervan uit dat alle leerlingen aan deze 
dagen deelnemen.  

Om het contact met Nederland zoveel mogelijk te bevorderen, is het van groot belang dat leerlingen 
kennismaken en ervaring opdoen met typisch Nederlandse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en 
gewoontes en actuele ontwikkelingen in Nederland. Dit is tevens een van de kerndoelen voor  
Nederlandse cultuur, zoals die zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
(OCW). Voor alle groepen wordt de jaarlijkse cyclus van feestdagen in de klas doorlopen, waarbij we 
aandacht besteden aan de Kinderboekenweek, Sinterklaas en Koningsdag. 

5.2.7 Bibliotheek  
We besteden veel aandacht aan lezen. Lezen en voorlezen is een heel belangrijk instrument om de 
Nederlandse woordenschat van uw kind uit te breiden.  

Elke week zorgt Francoise van Buytenen, onze bibliotheekouder, ervoor dat iedere leerling een boek 
mee naar huis kan nemen om te lezen. Hiermee kan uw kind het verplichte leeshuiswerk doen.  
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Tip voor de leerlingen van de midden- en bovenbouw: de meeste Canadese scholen en leerkrachten 
accepteren het lezen van een Nederlands boek ook als 20 minuten lezen. Op die manier kun je in 20 
minuten je Nederlandse èn Canadese leeshuiswerk afhebben!  

5.2.8 Zomerkamp 
Bij voldoende interesse zal De Esdoorn een 5 daags zomerkamp organiseren (waarschijnlijk begin van de 
officiele Canadeze zomervakantie). Meer informatie over de invulling, kosten en praktische zaken zal 
volgen in februari/maart 2021. Mocht u interesse hebben, kunt u dit kenbaar maken bij de directeur, 
Naomi Verstoep.  
 

6. Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 

6.1 Leerlingvolgsysteem  
Momenteel houdt de Esdoorn de leerlinginformatie bij in een Excel sheet. Het streven is om uiteindelijk 
een digitaal leerlingvolgsysteem in te voeren. Hierdoor wordt het makkelijker toetsgegevens van 
individuele leerlingen bij te houden en rapportages in te vullen. 

In de Excel spreadsheet worden de persoonsgegevens, rapporten en toetsgegevens van de leerlingen 
bijgehouden. Toegang tot dit bestand is beperkt tot leerkrachten en de directeur.  

6.2 Toetsen  
Conform de eisen van het NOB ten aanzien van kwaliteit worden er in alle klassen gedurende het 
schooljaar toetsen afgenomen. De leerkrachten maken gebruik van zowel methodegebonden toetsen 
als niet-methodegebonden toetsen.  
Methodegebonden toetsen zijn toetsen in de lesmethode waarmee wordt nagegaan of de aangeboden 
leerstof goed door de leerlingen is verwerkt. Op basis van de resultaten krijgen de kinderen dan 
bijvoorbeeld verdiepings- of herhalingsstof.  
Niet-methodegebonden toetsen geven een beeld van de mate waarin leerdoelen voor een bepaalde 
onderwijsperiode zijn bereikt. Dit schooljaar wordt vanaf groep 3 de volgende Citotoetsen afgenomen:  

 DMT (drie minuten toets)  

 AVI lezen 

 Begrijpend lezen  

 Spelling 

 (Woordenschat) 

Op advies van de Nederlandse onderwijsinspectie nemen wij niet alle taalgerelateerde toetsen af. Dit is 
besloten naar aanleiding van een leerlingenpopulatieonderzoek. We bieden de Cito-toets Woordenschat 
aan en ouders kunnen verzoeken deze af te laten nemen. Deze toets wordt echter niet schoolbreed 
afgenomen. Dit schooljaar gaan we kijken naar de Cito-toetsen Spelling en AVI en hoe deze zullen 
worden afgenomen.  

De Cito-toets Spelling en de DMT zullen in januari/februari 2020 afgenomen worden. Begrijpend lezen 
en AVI lezen wordt aan het eind van het schooljaar afgenomen. Mocht er vanuit de ouders vraag zijn 
naar de Cito toets Woordenschat, zal deze ook aan het eind van het jaar afgenomen worden. 
De toetsgegevens worden opgenomen in het leerlingvolgsysteem en gecommuniceerd naar de ouders.  

6.3 Rapportage naar ouders  
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Er zijn drie geplande momenten in het schooljaar dat de leerkracht communiceert met ouders over de 
voortgang van de leerling.  
Als eerste moment heeft de leerkracht voor de kerstvakantie korte gesprekjes van ongeveer tien 
minuten met de ouders van elke leerling. Dit betreft een mondelinge rapportage over de voortgang tot 
dan toe en tevens worden de leerdoelen voor de leerling tussen ouder en leerkracht besproken. U 
ontvangt hierover ter zijner tijd bericht.  

Na de Cito-toetsen in jan/feb ontvangt u een overzicht van de resultaten van de gemaakte toetsen 
(rapport). Dit is het tweede gespreksmoment met de leerkracht om u meer uitleg te geven over deze 
resultaten en de interpretatie van de toetsen.  

In juni ontvangt u een eindrapport over de voortgang van uw kind. De leerkracht maakt dan een kort 
verslag van de behaalde doelen van dit jaar. Wanneer ouders of leerkrachten behoefte hebben aan een 
oudergesprek n.a.v. dit rapport, is dit natuurlijk mogelijk. 

Als ouders en verzorgers zelf behoefte hebben aan een tussentijds gesprek, dan kunnen zij dit zelf bij de 
desbetreffende leerkracht aangeven. Deze zal dan een afspraak maken voor een kort gesprek.  

Wekelijks stuurt de leerkracht een email met daarin het huiswerk voor de komende week en een korte 
samenvatting van de les. 

Daarnaast krijgt u in de loop van het schooljaar regelmatig een nieuwsbrief per e-mail, waarin de 
nieuwste ontwikkelingen binnen De Edsoorn worden gecommuniceerd. Ook kunt u altijd de meest 
recente informatie vinden op de website: www.esdoorn.ca 

Er worden dit schooljaar maandelijkse koffieochtenden georganiseerd door de directeur en het bestuur. 
Daarnaast zal er wellicht een ouderbijeenkomst georganiseerd worden over specifieke onderwerpen, 
zoals bijvoorbeeld  woordenschatverrijking of lezen thuis. U krijgt hier gedurende het jaar nadere 
informatie over.  

6.4 Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften  
Als school kunnen wij extra zorg aanbieden voor leerlingen met specifieke behoeften. Door de aard van 
de school zal per individuele leerling worden bekeken in welke vorm we deze zorg kunnen aanbieden. 
Desgewenst kan deze zorg worden aangeboden door instanties buiten de school of in samenwerking 
met de reguliere school waar de leerling dagelijks lessen volgt.  

6.5 Begeleiding overgang naar onderwijs in Nederland of België  
We streven ernaar de overgang van kinderen naar onderwijs in Nederland of België zo goed mogelijk te 
begeleiden. Op verzoek van de ouders kunnen het leerlingdossier, de toetsgegevens en overige 
leerlinggegevens naar de nieuwe school worden gestuurd. Desgewenst kan de leerkracht ook nog 
persoonlijk contact opnemen met de leerkracht van de nieuwe school om specifieke informatie te 
bespreken.  

7. Ouders  

7.1 Belang van betrokkenheid van ouders  
De Esdoorn vindt betrokkenheid van de ouders bij het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur 
heel belangrijk. Wij hebben uw hulp nodig bij concrete ondersteuning van onderwijsactiviteiten en -
evenementen. Uw enthousiasme en motivatie zijn essentieel om de Nederlandse taal in het dagelijkse 
leven van uw kind levend te houden, zeker gezien de enorme concurrentie van de Engelse taal. 
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Daarnaast hecht de school veel belang aan uw mening, ideeën en opmerkingen met betrekking tot de 
school.  

De Esdoorn streeft ernaar een open organisatie te zijn. We proberen dan ook een effectieve en 
interactieve communicatiestroom tussen ouders en leerkrachten te creëren. Ouders zijn zeer belangrijk 
in de taalverwerving van kinderen, omdat zij de op school geleerde stof thuis oefenen en moeten 
kunnen toepassen in de dagelijkse activiteiten.  

Ouders en verzorgers willen in de eerste plaats veiligheid en geborgenheid voor hun kinderen. Tevens 
verwachten zij dat de kinderen op onze school de basisvaardigheden van de Nederlandse taal leren. 
Voor het welslagen van De Esdoorn is het van belang dat u als ouders en verzorgers actief bij de school 
betrokken bent. Wij proberen een goede betrokkenheid en samenwerking te creëren door de school 
toegankelijk te maken in de vorm van open communicatie, u te betrekken bij het plannen van 
buitenschoolse activiteiten en u zoveel mogelijk informatie te verschaffen over de algemene gang van 
zaken en de vorderingen van uw kind(eren). Ook waarderen wij dat u meehelpt in het lesprogramma en 
bij culturele activiteiten als u daartoe benaderd wordt door leerkrachten of organisatoren.  

7.2 Algemene ondersteuning  
Wij adviseren om naast de Nederlandse les en het huiswerk minimaal twee uur per week samen met uw 
kind met de Nederlandse taal bezig te zijn. Daarbij valt te denken aan (taal)spelletjes, voorlezen, 
Nederlandstalige dvd’s of tv-programma’s bekijken, Nederlandstalige muziek luisteren etc. De school 
beschikt over een bibliotheek met Nederlandstalige kinderboeken. De kinderen kunnen iedere week een 
nieuw boek uit de bibliotheek lenen (het boek van de vorige week moet wel worden ingeleverd). De 
leerkrachten geven de kinderen elke week de gelegenheid hiervan gebruik te maken en stimuleren dit 
ook actief. In de zomerperiode krijgt elke leerling een boekenpakket mee voor de zomervakantie.  

7.3 Ouderparticipatie  
Het welslagen van De Esdoorn valt of staat bij participatie van ouders en inzet van vrijwilligers. We 
streven dan ook altijd naar actieve participatie van ouders en verzorgers door ouderbijeenkomsten bij te 
wonen, zitting te nemen in het bestuur of evenementencommissies of op een andere manier een 
bijdrage te leveren.  
De Esdoorn organiseert elk jaar een aantal thema- en cultuurdagen. Om de diverse activiteiten succesvol 
te laten verlopen wordt gedurende het schooljaar regelmatig om medewerking van de ouders gevraagd. 
Als u bepaalde voorkeuren hebt, dan kunt u die ook van tevoren aangeven. Denk hierbij aan activiteiten 
zoals:  

 hulp bij de bibliotheek  

 hulp in de klas/leesouder  

 organisatie van festiviteiten/cultuurdagen  

 hulp bij festiviteiten/cultuurdagen  

 fondsenwerving  

 functie in het bestuur  

7.4 Donaties  
Net als elke non-profitorganisatie heeft de Esdoorn behoefte aan donaties. Zie ook hoofdstuk 9.10 
‘Familie en vrienden van De Esdoorn’.  
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De vrijwillige financiële donaties zullen voornamelijk gebruikt om leermiddelen aan te schaffen en de 
bibliotheek uit te breiden, maar kunnen ook ingezet worden om te voorzien in  de structurele kosten 
van De Esdoorn.  

(Voor)lezen is een van de belangrijkste manieren om kinderen bekend te maken met een taal en daarom 
is het een van onze grootste prioriteiten om een brede collectie Nederlandstalige boeken te hebben. Uit 
een recente studie is gebleken dat een kind een enorme stimulans krijgt als er 1.000 boeken aan dat 
kind zijn voorgelezen voordat het kind naar school gaat! Heeft u moderne Nederlandse boeken die u wilt 
doneren aan De Esdoorn, neem dan contact op met een van de leerkrachten of de schooldirecteur.  

Heeft u nog leuke boeken die u zelf wilt houden, maar die we toch heel goed in de klas zouden kunnen 
gebruiken, dan kunt u ook contact opnemen met een leerkracht.  

Mocht u ruimte in uw koffer hebben na een bezoek aan Nederland en bent u in de gelegenheid om wat 

boeken voor De Esdoorn mee te nemen, stellen wij dat zeer op prijs. We bestellen regelmatig nieuwe 

lees- en leerboeken, werkboeken en andere materialen voor de school die naar Vancouver vervoerd 

moeten worden.  

8 Kwaliteitsbeleid De Esdoorn  
Onze school streeft voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van het 
schoolplan, de jaarlijkse zelfevaluatie, gesprekken met het NOB, de resultaten van de Cito-toetsen en 
evaluatiegesprekken worden concrete verbeterpunten voor het volgende jaar opgesteld.  

 

8.1 Verantwoording gerealiseerde onderwijskwaliteit  
Als Nederlandse school in het buitenland spelen de resultaten voor ons een grote rol, zeker wanneer we 
ze kunnen vergelijken met de Nederlandse situatie. Zo kunt u als ouders en verzorgers zicht houden op 
de mate waarin voor uw kind de aansluiting met het onderwijs in Nederland wordt gerealiseerd. Wij 
gebruiken de volgende middelen bij het bepalen en uitwerken van de gewenste kwaliteit van het 
onderwijs:  

 meten van prestaties: de toetsen die behoren bij de lesmethode (methodegebonden toetsen) 
en de methodeonafhankelijke (Cito-)toetsen.  

 observaties tijdens de les.  

Dit is het tweede schooljaar dat we aan de slag gaan met de Cito-toetsen. Deze toetsen worden 
gedurende alle leerjaren herhaald en op deze manier is het mogelijk de voortgang van elke leerling te 
volgen. Wij houden leerlingendossiers bij, waarin de voortgang over meerdere jaren is vastgelegd. De 
resultaten van de Cito-toetsen en de rapporten worden in de dossiers bijgehouden. De schooldirecteur 
administreert en begeleidt het gehele toetsproces. In het voorjaar worden de toetsresultaten op 
schoolniveau teruggekoppeld naar het bestuur en de ouders.  

8.2 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)  
De Esdoorn is sinds maart 2019 aangesloten bij de stichting NOB. Nederlands onderwijs in het 
buitenland moet zoveel mogelijk aansluiten bij het onderwijs in Nederland. De Stichting Nederlands 
Onderwijs in het Buitenland (NOB) helpt daarbij en ondersteunt Nederlandse scholen in het buitenland 
door het aanbieden van speciale documenten, jaarlijkse bijscholing en andere nuttige informatie. De 
Stichting NOB fungeert als schakel tussen het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
in Nederland en de Nederlandse scholen in het buitenland. De Stichting NOB geeft tevens op vele 
terreinen gericht advies over bestuurs- en onderwijskwesties. De website van de Stichting NOB is 
www.stichtingnob.nl.  
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9. Procedures De Esdoorn 

9.1 Plaatsing van nieuwe leerlingen op school  
Als ouders of verzorgers en hun kind(eren) geïnteresseerd zijn, vindt een intakegesprek plaats met het 
kind en de ouders, waarin we proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het kind en het niveau 
van de Nederlandse taal. Daarna zal, wanneer dit gewenst is, de leerling een proefles volgen in een van 
de groepen. Vervolgens bepaalt de school of en waar de leerling geplaatst kan worden in de huidige 
bestaande groepen.  

9.2 Klachtenprocedure  
Klachten, problemen en vragen dienen bij voorkeur te worden aangekaart bij iedereen die direct met de 
kwestie te maken heeft. Heeft u bijvoorbeeld een probleem met een leerkracht, probeer dan eerst met 
de leerkracht in kwestie in gesprek te gaan. Bij aanhoudende problemen kunt u contact opnemen met 
de schooldirecteur. De vervolgstap is het inschakelen van een of meerdere bestuursleden. Er is dus 
sprake van een getrapte aanspreekbaarheid bij problemen met onderwijsgevenden.  

Deze ziet er als volgt uit.  

 Stap 1: De ouders of verzorgers nemen rechtstreeks contact op met de onderwijsgevende.  

 Stap 2: Vinden de ouders of verzorgers en de onderwijsgevende geen bevredigende oplossing 
voor het probleem, dan wordt de zaak voorgelegd aan de schooldirecteur van De Esdoorn 
(Naomi Verstoep) 

 Stap 3: Als de bemiddeling van de schooldirecteur geen uitsluitsel geeft, dan wordt het 
probleem voorgelegd aan een bestuurslid.  

 Stap 4: Als de bemiddeling van het bestuurslid geen uitsluitsel geeft, dan wordt het probleem 
voorgelegd aan het gehele bestuur. Deze zal de kwestie evalueren en hopelijk met een oplossing 
komen.  

9.3 Vertrouwenspersoon  
Ook kan worden besloten om een aan de school verbonden vertrouwenspersoon in te schakelen. Deze 
gaat dan in voortdurend overleg met alle betrokkenen na of de klacht door bemiddeling bevredigend 
kan worden opgelost. Een vertrouwenspersoon wordt waar nodig benoemd door het bestuur.  

Mocht door de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk zijn of heeft de 
afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan wordt een beroep gedaan op de 
Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland zodra de school aangesloten is bij het NOB.  

Voor klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de speciaal hiervoor 
aangestelde vertrouwensinspecteur. Voor Nederlandse scholen in het buitenland is dit het Centraal 
Meldpunt Vertrouwensinspecteurs: +31 76-5244477. U wordt via dit nummer doorgeschakeld naar het 
meldpunt.  

9.4 Procedure bij slecht weer  
Bij (verwachte) weersomstandigheden die het vervoer naar school onveilig kunnen maken, ontvangt u 
per email of telefonisch bericht van de school of de lessen doorgaan.  
Er kan een dag in juni worden ingepland als inhaaldag indien er door overmacht tijdens het schooljaar 
een lesdag komt te vervallen.  

9.5 Rapporteren verzuim en ziekte  



17 
 

Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient u dat tijdig aan de 
betreffende leerkracht te melden. Dit doet u bij voorkeur per email. Bij verzuim is het de 
verantwoordelijkheid van de ouders en de leerling om de gemiste stof in te halen. Voor kinderen in de 
midden- en bovenbouw zal de leerkracht u in de gelegenheid stellen om werkboeken e.d. te kopiëren. 
Het is helaas niet mogelijk om individuele lessen in te halen.  

9.6 Veiligheid op school  
EHBO  
De Esdoorn heeft beschikking over elementaire EHBO-artikelen, zoals pleisters, Neosporin en verband. 
We streven ernaar om alle leerkrachten een First Aid/CPR-cursus te laten voltooien.  

Ophalen  
Laat de leerkracht van uw kind weten wanneer hij/zij door een ander dan uzelf wordt opgehaald. In 
principe dienen de kinderen met hun eigen ouder(s) of verzorger(s) mee te gaan en we kunnen zonder 
toestemming van de ouder(s) of verzorger(s) een kind niet met iemand anders laten vertrekken. Per 
specifieke klas worden afspraken gemaakt over waar op de leerlingen gewacht kan worden.  

9.7 Het schoolterrein 
De ruimtes bij de CityView kerk en de Vancouver West locatie worden elke week gehuurd door De 
Esdoorn. Er zijn een aantal regels verbonden aan het gebruik van deze ruimte.  

Houd de school schoon  
De Esdoorn is te gast bij beide locaties en we gebruiken de ruimtes waar ook andere activiteiten 
plaatsvinden. Het is van cruciaal belang dat we de ruimtes na schooltijd achterlaten zoals we die 
daarvoor gevonden hebben. Wij vragen u hierover met uw kinderen te praten.  

Op het gehele terrein van de kerk geldt een rookverbod.  

Toegang  
De toegang tot de leslokalen is via de hoofdingang van de kerk aan Sophia street.  

Parkeren  
U kunt parkeren op het terrein van de kerk en bij de ander locatie op de straat. Er is genoeg onbetaald 
parkeerplek aanwezig. 

Hygiëne  
De school hanteert normen voor hygiëne. Er zijn eenvoudige en logische regels voor hoesthygiëne, 
handen wassen en toilethygiëne.  

Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wordt u verzocht dit direct aan de leerkracht melden, bij voorkeur 
voor aanvang van de les via het sturen van een email, zodat de andere ouders kunnen worden 
gewaarschuwd. Na behandeling kan uw kind gewoon naar de les komen.  

9.8 Pauze en snacks  
Halverwege de les is tijd ingeruimd voor een korte pauze. 

Leerlingen kunnen in deze pauze een zelf meegebrachte snack eten. We raden aan om uw kind iets te 
eten mee te geven evenals een waterfles.  

Verjaardagen  
Neem contact op met de leerkracht wanneer u op school aandacht aan de verjaardag van uw kind wilt 
schenken. Trakteren is toegestaan. Houd er rekening mee dat andere leerlingen allergisch kunnen zijn 
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voor bepaalde voedingsmiddelen zoals pinda’s en noten. De leerkracht van de groep heeft hierover 
informatie. 

 

9.9 Eigendommen  
Hieronder vindt u een tweetal richtlijnen die ervoor kunnen zorgen dat de kinderen hun eigendommen 
behouden.  

Wat mag je mee naar school nemen?  
Alle kinderen kunnen een rugzak(je) naar school meenemen, waarmee ze spullen van en naar school 
vervoeren. Hierin kan de multomap worden gedaan die alle kinderen vanaf groep 1 van de school 
krijgen om het huiswerk en andere belangrijke papieren van en naar school te brengen. Ook dienen 
leerlingen hun werkboekjes elke les mee te nemen, hun taalboek als ze deze de les daarvoor naar huis 
hebben meegenomen,  en de Nederlandse boeken uit de schoolbibliotheek als ze het boek uitgelezen 
hebben.  

Labels  
Alles wat de leerlingen mee naar school nemen, moet ook weer mee terug naar huis. Om te voorkomen 
dat de jassen of rugzakken van uw kind kwijtraken, verzoeken wij u alle spullen van uw kind duidelijk van 
labels te voorzien. Wij adviseren u goed te controleren dat uw kind alle spullen bij zich heeft wanneer u 
uw kind komt ophalen. Mocht er onverhoopt iets kwijt raken, laat de leerkracht weten. 

  

9.10 Familie en vrienden van De Esdoorn 
Het is voor kinderen met een Nederlandse afkomst in het buitenland belangrijk dat ze het Nederlands 
oefenen en bijhouden. Deze kinderen zijn de reden waarom De Esdoorn is opgericht.  

De Esdoorn is een non-profitorganisatie. In de afgelopen jaren hebben wij met behulp van donaties o.a. 
extra materiaal kunnen aanschaffen. Er is niet veel geld voor extra lesmaterialen en themadagen en 
daarom stellen we donaties zeer op prijs.  
U kunt De Esdoorn op twee manieren steunen. Wij hebben een actie voor persoonlijke donaties. 
Daarnaast zoeken wij bijdragen van bedrijven met een Nederlandse connectie.  

In het kader van de actie Familie en Vrienden van De Esdoorn vragen wij u de school financieel te 
steunen met een bedrag van uw keuze. Met dat geld kan De Esdoorn educatief materiaal en boeken 
voor de schoolbibliotheek kopen. We stellen uw hulp zeer op prijs!  

U kunt doneren via onze website of u kunt contact opnemen met de schooldirecteur. Word een vriend 
van De Esdoorn en stuur uw donatie vandaag nog!  

Mocht u nog ideeën hebben over manieren waarop De Esdoorn donaties kan ontvangen, horen we dat 
graag! 
 


