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Boekenkast 
Jarenlang heeft onze school een abonnement gehad bij de 
Zeevaart en Expats Bibliotheek in Rotterdam. Deze service 
stopt binnenkort en de laatste boeken moeten dit voorjaar 
worden terug gestuurd. Helaas hebben we niet voldoende 
budget voor nieuwe boeken en daarom zijn wij - de juffen - op 
zoek gegaan naar andere mogelijkheden om onze boekenkasten 
te vullen. Een oproepje op Facebook, wat rondsnuffelen op 
Marktplaats en wat rondvragen in familie- en vriendenkring 
leverde tot onze blijde verbazing al een paar volle tassen met 
boeken op. De kast van de kleuters puilt inmiddels uit! Er zijn 
zelfs boekjes voor peuters nu, dus de kleine zusjes en broertjes 
van onze kleuters zijn bij deze uitgenodigd om ook eens een 
boekje te komen lenen. Voor groep 3 t/m 8 zijn we nog op zoek 
naar meer boeken. Vooral AVI boekjes zijn van harte welkom. 
Het zou heel fijn zijn als jullie rond willen vragen in je netwerk, 
of er mensen met oudere kinderen zijn die het niet erg vinden 
om hun boekenkast eens op te ruimen. 

 

Wisseling van 
de wacht 

Na trouwe dienst 
van Niels, Auke 
en bovenal 
Stephan, heeft het 
nieuwe SNOAa 
bestuur over-
genomen.  
Alex heeft de 
voorzitters- en 
secretarispost bezet. Anno 
is de nieuwe penningmeester.  
De afgelopen twee maanden 
heeft het nieuwe bestuur zich 
uiteraard gericht op de 
overdracht en op zaken die op 
korte termijn aandacht nodig 
hadden. De komende tijd zal 
meer aandacht besteed worden 
aan PR. 
De voornaamste taak van het 
bestuur is het waarborgen van 
de continuïteit van de school en 
samen met de juffen ook de 
kwaliteit. Hierbij is één van de 
belangerijkste elementen een 
goede communicatie met de 
juffen en de ouders. Jullie input 
en ideeën zijn van harte 
welkom. 
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Facebook 
Nederlandse school in Denemarken 

Het is fijn om te zien dat 
veel van jullie al regelmatig 
op de Facebookpagina van 
de school kijken. Je vindt 
er foto’s van de 
activiteiten op school en 
we kondigen er 
bijzondere dagen aan, zoals 
Koningsdag, Sinterklaas of een themadag. 
Voeg de ‘Nederlandse school in Denemarken’ toe op 
Facebook en deel onze pagina met andere 
geïnteresseerden!  
 

Elk jaar op 21 februari wordt door UNESCO de Internationale 
Dag van de Moedertaal gevierd. Op deze dag worden 
taalkundigen, de culturele diversiteit en meertaligheid extra 
onder de aandacht gebracht en in het zonnetje gezet. Voor 
UNESCO zijn talen het instrument om het culturele erfgoed 
levend te houden. UNESCO ondersteunt het in ere houden van 
de moedertaal, omdat op die manier taalkundige en culturele 

tradities worden behouden. 
 

"Moedertaal en taaldiversiteit beïnvloeden in grote mate de identiteit van individuen. Maar als 
bron van creativiteit en als middel voor culturele expressie zijn ze eveneens van belang voor de 
samenleving. Talen zijn een niet te onderschatten factor bij ontwikkeling en groei. Het is welbekend 
hoe belangrijk onderwijs in de moedertaal is voor het behalen van goede leerresultaten. Het kan 
bovendien ingezet worden als een instrument om discriminatie te bestrijden en om achtergestelde 
groepen te bereiken." (UNESCO) 

"Meertaligheid biedt talrijke kansen voor dialoog, die noodzakelijk is voor het vergroten van 
wederzijdse verstandhouding en samenwerking. Het aanleren van nieuwe talen hoeft geen bedreiging 
te vormen voor de moedertaal. Meertaligheid zorgt voor een omgeving waarin diversiteit kan floreren 
en vergemakkelijkt de uitwisseling van kennis en ervaringen. Vertrekkende vanuit de moedertaal, 
moet het aanleren van meerdere talen een pijler zijn van het onderwijs in de 21ste eeuw." (UNESCO) 

Internationale dag van de moedertaal 
op 21 februari 

Website 

De SNOAa website is één van de taken die 
een beetje is achtergebleven. Hier hopen we in 
de komende tijd iets aan te doen. Om te 
beginnen is het belangrijk vast te stellen wat 
we met onze website willen. Hier is één van 
de belangrijke doelstellingen het bereiken van 
nieuwe Nederlandse & Nederlands-Deense 
families.  
Ook willen wij de website actiever gaan 
gebruiken voor het delen van informatie. Een 
voorbeeld hiervan is het  
plaatsen van de nieuws- 
brief op de website. Dit  
zal minstens één keer per  
kwartaal gedaan worden. 
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Nieuwe toetsen 
Dit schooljaar zullen jullie weer een aantal bekende toetsen tegenkomen,  
zoals de AVI technisch lezen toets (die we vanaf groep 3B twee keer per  
jaar afnemen) en de Taaltoets voor Kleuters (die we eind groep 2 afnemen).  
Maar de welbekende CITO toetsen, die we de afgelopen jaren in groep  
3 t/m 8 hebben gebruikt, gaan wij dit jaar inruilen voor nieuwe toetsen.  
Wij vinden de CITO toetsen slecht bij onze doelgroep passen en te veel  
tijd innemen in onze lessen. Bovendien leveren ze ons onvoldoende  
concrete resultaten op.  

Taaltoets voor Kleuters - groep 2  

De Taaltoets voor Kleuters blijven we gewoon gebruiken. Deze toets wordt eenmalig afgenomen en 
geeft de leerkracht inzicht in het taalniveau van de individuele leerling. Er wordt o.a. gekeken hoe 
groot de passieve woordenschat is, of er letters worden herkend, of het kind kan rijmen en of het in 
staat is om het eerste en het laatste woord van een zin te horen. Wij zetten de toets vooral in om te 
kijken of een leerling klaar is om te beginnen leren lezen en schrijven en door kan naar groep 3.  

Taaltoets Alle Kinderen (TAK) - groep 2 t/m 4 
De Taaltoets Alle Kinderen (TAK) is speciaal ontwikkeld voor meertalige kinderen en toetst de 
mondelinge taalontwikkeling. Met behulp van deze toets kan een leerkracht zien of een leerling in 
staat is om klanken, woorden, zinnen en teksten te vormen. Met de TAK toets kan een leerling 
meerdere jaren achter elkaar worden gevolgd, zodat goed kan worden gezien hoe hij zich ontwikkelt 
ten opzichte van het jaar ervoor. Omdat de toets mondeling wordt afgenomen, is deze bij uitstek 
geschikt voor jonge kinderen. Wij willen de TAK toets gaan gebruiken in groep 2 (naast de Taaltoets 
voor Kleuters), groep 3A, groep 3B en groep 4. Dat betekent dat we leerlingen dus vier jaar lang 
kunnen volgen met deze toets. 

DLE toetsen van Teije de Vos - groep 4 t/m 8 
Vanaf groep 4 willen we de toetsen van Teije de Vos gaan gebruiken, gebaseerd op de DLE 
(Didactische Leeftijd Equivalent). Het idee is eenvoudig. Kinderen hebben naast hun echte leeftijd 
ook een didactische leeftijd (DL). Een schooljaar wordt gesteld op tien onderwijsmaanden. Vanaf groep 
3 neemt de didactische leeftijd van een kind jaarlijks met tien punten toe. Een kind start groep 3 dus 
met een DL van 0, en eindigt groep 8 met een DL van 60. De DLE drukt het niveau van een leerling 
uit ten opzichte van het aantal maanden dat hij onderwijs heeft genoten, dus ten opzichte van zijn 
didactische leeftijd. 
De DLE toetsen van Teije de Vos vergelijken de prestaties van een leerling met zijn eerdere prestaties, 
terwijl CITO toetsen vooral gericht zijn op het vergelijken van leerlingen onderling. De toetsen van 
Teije de Vos werken stimulerend, omdat ze benadrukken wat een leerling wél kan. Ze zijn bovendien 
flexibeler inzetbaar (op elk moment van het jaar af te nemen) en minder tijdrovend in het gebruik.  
 
Waarom deze overlap? 
In groep 2 en groep 4 nemen we twee verschillende toetsen af. In groep 2 maken de kinderen zowel 
de Taaltoets voor Kleuters als de TAK, in groep 4 maken ze zowel de TAK als de DLE toets van 
Teije de Vos. We hebben bewust gekozen voor deze overlap. Om leerlingen goed te kunnen volgen, is 
het belangrijk dat we kunnen zien hoe hun ontwikkeling het jaar ervoor was. Als we overstappen op 
een ander soort toets, kunnen we niet langer beoordelen hoe een leerling zich ontwikkelt. Helaas 
bestaat er geen toets die in alle groepen te gebruiken is.  


