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 Inleiding 

 Deze schoolgids is bedoeld om u te informeren over het onderwijs op onze school. De 
 schoolgids laat zien wat wij u en uw kind te bieden hebben. Ouders van toekomstige 
 leerlingen kunnen in de schoolgids lezen waarom onze school een goede keuze is. Aan 
 ouders die al leerlingen op onze school hebben, leggen wij verantwoording af over onze 
 manier van werken en de behaalde resultaten. 

 De schoolgids geeft aan waar onze school voor staat en wat u van ons mag verwachten. Wij 
 kunnen samen met u werken aan de kwaliteit van het onderwijs op NTC-school De Brug 
 Portland. De schoolgids bevat uiteraard ook veel praktische informatie. 

 De schoolgids sluit aan bij het schoolplan van onze school. Dit is een beleidsdocument 
 waarin wij voor een periode van vier jaar uitgebreid beschrijven hoe ons onderwijs in elkaar 
 zit en wat onze plannen zijn om een goede school te blijven. U bent welkom om het 
 schoolplan eens in te kijken. 

 Wij hopen dat u onze schoolgids met plezier zult lezen. Om de informatie in de schoolgids 
 nog beter te kunnen afstemmen op uw wensen, horen wij graag wat u van onze schoolgids 
 vindt. Zo kunnen we samen werken aan een nog betere kwaliteit van ons onderwijs. 

 Deze schoolgids is geschreven door de schoolleider in samenwerking met het bestuur, en 
 vastgesteld door het bestuur (September 2021). 
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 1.  De school: wie, wat, waar 

 1.1  Naam, locatie en gegevens van de school 

 NTC School De Brug Portland is opgericht in april 2019 als non-profit organisatie in de staat 
 Oregon in de Verenigde Staten. De Brug is een Nederlandse Taal- en Cultuurschool 
 (NTC-school) voor basisonderwijs in de regio Portland in de Amerikaanse staat Oregon. Het 
 onderwijs staat open voor leerlingen van 2 t/m 12 jaar. De Brug biedt wekelijkse Nederlandse 
 taal- en cultuurlessen aan aan kinderen met een Nederlands of Vlaamse achtergrond. 

 Adresgegevens  : 
 Leslocatie: 

 Portland Jewish Academy 
 6651 SW Capitol Highway 
 Portland, OR, 97219 

 Postadres:  4905 NW Malhuer Ave 
 Portland, OR, 97229 

 Website:  www.debrug.online 
 E-mail:  info.debrugportland@gmail.com 
 Facebook:  NTC School De Brug 

 Met vragen over de school kunt u terecht bij de schoolleider (Erna Lemmen - 
 erna.debrug@gmail.com  ). Voor bestuurlijke vragen kunt u contact opnemen met het bestuur 
 (  bestuur.debrugportland@gmail.com  ). 

 1.2  Wie is wie 

 De dagelijkse leiding van de school valt onder de verantwoordelijkheid van de schoolleider. 
 Het bestuur van de school heeft een toeziende taak. 

 Schoolbestuur 
 Dit jaar bestaat het schoolbestuur uit de volgende personen: 

 Bestuursfunctie  Bestuurslid  Contactgegevens 

 Voorzitter  Edward Rothberger  rothberger@gmail.com 

 Secretaris  Liesbeth Theeuws  liztheeuws.debrug@gmail.com 

 Penningmeester  Robin van der Hoest  robinvanderhoest.debrug@gmail.com 

 Algemeen bestuurslid  Marjan Huizing 

 Algemeen bestuurslid  Johannes de Gruyter 

 U kunt het bestuur ook bereiken via  bestuur.debrugportland@gmail.com 
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 Leerkrachtenteam 

 Leerkracht  Functie / klas  Contactgegevens 

 Erna Lemmen  Schoolleider / 
 Leerkracht 

 erna.debrug@gmail.com 

 Rosanne Elicker  Leerkracht  rosanne.debrug@gmail.com 

 Iris Overgoor  Leerkracht  iris.debrug@gmail.com 

 Carin Long  Leerkracht  info.debrugportland@gmail.com 

 Larry Monster  Ondersteuning  larry.debrug@gmail.com 
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 2.  Waar de school voor staat 

 2.1 Missie en visie 

 NTC school De Brug Portland heeft als missie het geven van kwalitatief goed Nederlands 
 taal- en cultuuronderwijs aan kinderen met een Nederlandse en Vlaamse achtergrond, 
 waarbij relatie en verbinding een belangrijke rol spelen. 

 Waarvoor staan wij? 
 ●  Veiligheid (je mag fouten maken) 
 ●  Creativiteit (je leert niet alleen uit een boek, verschillende activiteiten) 
 ●  Gezamenlijkheid (we werken samen: leerkracht – leerling, leerling– leerling, 

 leerkracht – ouder, leerling – ouder) 
 ●  Transparant (duidelijke communicatie, duidelijke verwachtingen) 
 ●  Plezier 

 Waarin blinken wij uit? 
 ●  Structuur 
 ●  Lef om te kiezen 
 ●  Professionaliteit 

 Beloften 
 ●  Je wordt gezien en er is zicht op jouw ontwikkeling. 
 ●  Betekenisvol leren: Je leert niet alleen uit werkboeken maar ook in de praktijk met en 

 van elkaar. 
 ●  Je wordt gestimuleerd om toe te werken naar de kerndoelen van het Nederlandse 

 taalonderwijs, passend bij je leeftijd en niveau. 
 ●  Tijdens de 4 themamiddagen komen de Nederlandse en Vlaamse cultuur ruim aan 

 bod. 

 2.2 Doelstellingen / schoolplan 

 In ons schoolplan worden de doelstellingen en daarbij behorende activiteiten voor de 
 komende 4 jaar beschreven. Het schoolplan is op aanvraag beschikbaar ter inzage. 

 In de eerste twee jaar van De Brug zullen we ons richten op het neerzetten van een stabiele 
 school die onderwijs van een goede kwaliteit biedt. De hieronder genoemde doelstellingen 
 vormen de basis voor ons schoolplan 2019-2023. 

 ●  Kwalitatief goed onderwijsaanbod: 
 We bieden een kwalitatief goed onderwijsaanbod passend bij de NTC leerlijn en de 
 onderwijsbehoeften van de leerlingen, met als beoogd resultaat goede 
 leeropbrengsten. 

 ●  Plezier voor kinderen 
 De Brug is een plek waar kinderen graag komen en met plezier leren. 

 ●  Doelstelling: Opzetten kwaliteitsbeleid 
 In het eerste jaar werken we het kwaliteitsbeleid verder uit voor de verschillende 
 doelgroepen binnen de school. 

 ●  Financieel beleid 
 Aangezien we een non-profit zijn gaat onze aandacht naar een school met een 
 kloppende begroting, met ruimte voor noodzakelijke en/of onvoorziene uitgaven. 
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 ●  Ouderbetrokkenheid 
 We willen transparantie bieden aan ouders en ouders goed op de hoogte houden van 
 de activiteiten in de klas. Ook willen we bouwen aan ouderbetrokkenheid. 

 ●  Huidige netwerk (verder) uitbouwen, met als doel 
 -  constant aantal leerlingen / groei aantal leerlingen 
 -  opbouwen pool van leerkrachten / vrijwilligers 
 -  locaties cultuurdagen 

 2.3  Achtergronden en uitgangspunten 

 Op 2 april 2019 is NTC-school De Brug Portland opgericht als non-profit organisatie in de 
 staat Oregon. De Brug is er voor alle kinderen en families met een Nederlandse of Vlaamse 
 achtergrond. 

 Zoals in onze missie aangegeven streeft NTC-school De Brug Portland naar het geven van 
 kwalitatief goed Nederlands taal- en cultuuronderwijs aan kinderen met een Nederlandse en 
 Vlaamse achtergrond. Bij De Brug spelen relatie en verbinding een belangrijke rol, vandaar 
 ook de naam De Brug. Niet alleen verwijzen we hiermee naar de vestiging in de stad 
 Portland met al haar unieke bruggen, ook willen we met de naam De Brug aangeven dat we 
 de verbinding met Nederland en België nastreven. 

 De school heeft een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn voor de identiteit van de 
 school: 

 ●  Alle leerlingen zijn gelijkwaardig. 
 ●  Er wordt niet gediscrimineerd en uitingen van discriminatie worden niet getolereerd. 
 ●  Iedere geloofsovertuiging en levensbeschouwing wordt in zijn waarde gelaten. 

 Verder willen we in samenwerking met ieder aan De Brug verbonden gezin de 
 (taal)ontwikkeling van de kinderen 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 te bekijken. 

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

 We vinden 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 aan orde en 
 regelmaat. Daarnaast vinden wij de betrokkenheid van ouders essentieel voor de kwaliteit, 
 sfeer en in het algemeen voor het succes van de school. Wij streven naar een goede 
 samenwerking met en tussen iedereen die bij de school betrokken is, gebaseerd op 
 wederzijds vertrouwen, zowel tijdens als ook buiten de reguliere lesuren. 
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 2.4  Aannamebeleid 

 Kinderen van 2 tot en met 12 jaar zijn welkom bij NTC-school De Brug. De Brug biedt lessen 
 aan van groep 1 tot en met groep 8. Voor de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar is er een 
 peutergroep. 

 NTC-school De Brug Portland biedt lessen aan op verschillende niveaus. Deze niveaus zijn 
 vastgesteld door de NOB: 

 •  NTC niveau 1 (R1): Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in 
 Nederland; dit niveau is primair gericht op terugkeer in het Nederlands 
 onderwijs. 

 •  NTC niveau 2 (R2): Op peil houden van de Nederlandse taal voor eventuele 
 terugkeer naar Nederland. Vooral mondelinge taalvaardigheid op een zo 
 hoog mogelijk niveau. Maximale achterstand voor lezen/spelling van twee 
 jaar in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland. 

 •  NTC niveau 3 (R3): Nederlands als vreemde taal, met het oog op een 
 eventuele verhuizing naar Nederland. Het leerstofaanbod is gericht op de 
 gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun startniveau. Het 
 betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet 
 of nauwelijks beheersen. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van 
 de woordenschat en spreekvaardigheid. Kerndoelen en tussendoelen voor 
 verschillende jaargroepen worden op meer dan twee jaar achterstand 
 gevolgd. 

 Kinderen dienen in staat te zijn voldoende Nederlands te verstaan om de R1 / R2 lessen te 
 kunnen volgen. Dit zal, bij twijfel, worden getoetst. Indien het begrip van de Nederlandse taal 
 (nog) niet voldoende is om de lessen op R1 / R2 niveau te volgen dan kan het kind beginnen 
 R3 niveau. Hier richten we ons op het verwerven van mondelinge vaardigheden en ligt de 
 focus op praten, begrijpen en woordenschat. 

 Inschrijving dient te geschieden voor een heel schooljaar. 

 De formele aanmelding van nieuwe leerlingen vindt plaats met behulp van een 
 inschrijfformulier, waarop gegevens van de leerling en zijn/haar ouders/verzorgers staan. De 
 aanmelding is definitief na betaling van het inschrijfgeld. 

 Bij aanmelding verstrekt u indien mogelijk aan de school het leerlingdossier dat u als ouders 
 bij vertrek op de vorige school heeft ontvangen. Van een leerling die in Nederland onderwijs 
 heeft gevolgd, worden onder andere gevraagd: 

 •  het onderwijskundig rapport 
 •  de gegevens van het leerlingvolgsysteem of andere recente toetsgegevens 
 •  het laatste schoolrapport 
 •  bewijs van uitschrijving vorige school 
 •  een eventueel handelingsplan (indien van toepassing) 
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 Als een leerling elders NTC-onderwijs heeft gevolgd, zijn genoemde gegevens doorgaans 
 eveneens beschikbaar voor wat betreft het NTC-onderwijs. Mocht er geen leerlingdossier 
 zijn, dan verzamelt de leerkracht gegevens op basis van observaties en eventuele toetsen. 

 Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd wordt, is het 
 vanzelfsprekend belangrijk dat kinderen in de juiste groep zitten. Daarom wordt voor alle 
 leerlingen dezelfde toelatingsprocedure gevolgd. Het gebruiken van dezelfde procedure voor 
 alle leerlingen schept duidelijkheid, voorkomt conflicten en verbetert de communicatie tussen 
 ouders en school: het is voor iedereen duidelijk wat de school kan/wil bieden: 

 •  Alle leerlingen moeten ieder jaar via een inschrijfformulier aangemeld worden. Het 
 inschrijfformulier is vanaf april beschikbaar op de website van NTC-school De Brug 
 Portland. Huidige leerlingen ontvangen ook een plaatsingsadvies voor het 
 daaropvolgende schooljaar. 

 •  Om een plek op De Brug Portland te kunnen garanderen, dient inschrijving van een 
 leerling te geschieden  d.m.v. een inschrijvingsformulier  en betaling van de 
 inschrijvingskosten van $75,- per leerling. Indien een leerling is ingeschreven, 
 maar ouders of omstandigheden (er) onverhoopt besluiten/voor zorgen dat de 
 betreffende leerling het komende schooljaar niet kan volgen, zullen de door school 
 gemaakte kosten één op één aan de ouders worden doorberekend. De 
 bovengenoemde inschrijvingskosten zullen in geen geval worden terugbetaald. 

 •  De informatie van het inschrijfformulier wordt samen met een onderwijskundig 
 rapport (van de vorige Nederlandse, Vlaamse of NTC-school - indien beschikbaar) 
 besproken. Als er geen onderwijskundig rapport beschikbaar is, kan de school een 
 CITO-toets afnemen om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het niveau van 
 het aangemelde kind. 

 •  Na ongeveer 6 lessen zal een evaluatiegesprek plaatsvinden. Tijdens dit gesprek 
 wordt besproken welke doelen en verwachtingen de ouders (en de leerlingen) 
 hebben en worden deze op elkaar afgestemd. De school verwacht dat leerlingen 
 alle lessen bijwonen, hun huiswerk maken en goed opletten tijdens de lessen. 
 Daarnaast verwacht de school dat ouders thuis de Nederlandse taal zoveel 
 mogelijk aanbieden en hun kind zoveel mogelijk stimuleren de Nederlandse taal te 
 gebruiken. Dit intakegesprek is ook het moment waarop ouders en directie 
 aanvullende vragen kunnen stellen. 

 •  Aan de hand van de verzamelde informatie geeft het team van de school een 
 plaatsingsadvies, en wordt de groepsindeling bepaald. 

 •  Voor kinderen met leer- of gedragsproblemen op het gebied van bijvoorbeeld 
 dyslexie of ADHD, heeft de school noch de middelen, nog de menskracht om 
 betreffende leerlingen adequaat te begeleiden of te remediëren. Een belangrijke 
 vraag is steeds wat een leerling kan leren in de groep. Een leerling met leer- of 
 gedragsproblemen zal mee moeten kunnen doen met het programma van de 
 groep, zonder dat dit een onevenredige belasting van de leerkracht in termen van 
 tijd tijdens de lessen vraagt. 

 NB: De school houdt zich het recht voor de plaatsing ongedaan te maken indien ouders de 
 school niet volledig van informatie hebben voorzien omtrent de leerling. 
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 2.5  Absentiebeleid 

 Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient u dat tijdig 
 aan de betreffende leerkracht te melden. U kunt dit doen per e-mail of telefonisch bij de 
 schoolleider. Bij verzuim is het de verantwoordelijkheid van de ouders en de leerling om de 
 gemiste stof in te halen. Voor kinderen in de bovenbouw zal de leerkracht materiaal 
 beschikbaar stellen. Het is helaas niet mogelijk om individuele lessen in te halen. 
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 3.  Onderwijs 

 3.1  NTC-onderwijs 

 De Brug biedt NTC-onderwijs volgens de richtlijnen van de Nederlandse onderwijsinspectie. 
 Daarom moet de school minimaal 120 uren per jaar aanbieden (in verband met de Covid 
 maatregelen waar de school mee te maken heeft kan dit aantal uren minder zijn). Dit bestaat 
 uit 2 uur en 15 minuten per week gedurende 37 lesweken in 2021-2022. Daarnaast 
 organiseert de school extra activiteiten in de vorm van vier cultuurdagen. Aan deze dagen 
 heeft de school onderwijsdoelstellingen verbonden. Deze activiteiten zijn gericht op alle 
 leerlingen en maken deel uit van het totale onderwijsaanbod. 

 Huiswerk maakt ook deel uit van het curriculum. Het huiswerk in de kleutergroepen bestaat 
 uit voorlezen en/of educatieve filmpjes kijken. Vanaf groep 3 gaan de kinderen zelf lezen en 
 komt daar een wekelijkse huiswerkopdracht bij.  We  gaan ervan uit dat iedereen elke week 
 minimaal 45 min thuis besteedt aan het huiswerk  : twee  keer 15 minuten aan (voor)lezen 
 en 15 minuten aan een huiswerkopdracht voor groep 3 t/m 8 of 15 minuten een educatief 
 filmpje kijken voor groep 1 en 2. Huiswerk wordt uitgedeeld door de groepsleerkrachten en 
 sluit aan bij het onderwijsaanbod in de klas. Het is dan ook van belang het huiswerk te doen. 

 3.2 Organisatie van het onderwijs 

 Bij de organisatie van de school is met opzet rekening gehouden met variaties in het niveau 
 van de leerlingen en de beschikbare leerkrachten en assistenten. NTC-onderwijs kenmerkt 
 zich door een grote verscheidenheid in leeftijdsgroepen en taalniveaus. Wij proberen het 
 onderwijs zodanig in te richten dat rekening wordt gehouden met de verschillende 
 NTC-richtingen, voor peuters tot en met groep 8. 

 NTC niveau 1 
 Gericht op directe aansluiting bij het onderwijs in Nederland; dit niveau is primair gericht op 
 terugkeer in het Nederlands onderwijs. 

 NTC niveau 2 
 Op peil houden van de Nederlandse taal voor eventuele terugkeer naar Nederland. Vooral 
 mondelinge taalvaardigheid op een zo hoog mogelijk niveau. Maximale achterstand voor 
 lezen/spelling van twee jaar in vergelijking met leeftijdgenoten in Nederland. 

 NTC niveau 3 
 Nederlands als vreemde taal, met het oog op een eventuele verhuizing naar Nederland. Het 
 leerstofaanbod is gericht op de gewenste taalontwikkeling voor deze leerlingen gezien hun 
 startniveau. Het betreft kinderen die thuis geen Nederlands spreken en de taal ook nog niet 
 of nauwelijks beheersen. In de praktijk zal dit neerkomen op uitbreiding van de woordenschat 
 en spreekvaardigheid. Kerndoelen en tussendoelen voor verschillende jaargroepen worden 
 op meer dan twee jaar achterstand gevolgd. 
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 3.3  Groepsindeling 

 We vinden een zo hoog mogelijk werkplezier, een goede motivatie en een prettige onderlinge 
 band belangrijk. Hier houden we rekening mee bij het indelen van de groepen. Leerlingen die 
 hetzelfde niveau hebben zitten bij elkaar in de klas. Maar bij de groepsindeling wordt ook 
 gekeken naar de leeftijd van de leerlingen. We zoeken altijd naar de groep waarin de leerling 
 het beste past en waarin hij/zij zich het meest thuis zal voelen 

 3.4  Onderwijsaanbod: methodes en doelen 

 De onderwijsactiviteiten voor de leerlingen zijn gebaseerd 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. 

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

 3.4.1 De peuters 

 Kinderen in de peutergroep hebben de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Kind, ouder en leerkracht zijn 
 spelenderwijs met de Nederlandse taal bezig. De aandacht ligt vooral op liedjes zingen, 
 rijmpjes leren en er worden verhaaltjes voorgelezen. Er wordt gewerkt rondom verschillende 
 thema's, die aansluiten bij de thema’s waar de groepen 1 en 2 mee werken. De voertaal in 
 de peutergroep is Nederlands en een ouder dient in het gebouw aanwezig te zijn. 

 3.4.2 Groepen 1 en 2 

 In groep 1 en 2 wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van het taalgebruik (luisteren 
 en spreken) en uitbreiding van de woordenschat. De nadruk ligt op activiteiten die gericht zijn 
 op de mondelinge taalontwikkeling en de beginnende geletterdheid. Spelenderwijs worden 
 letters en woorden aangeboden. We werken met thema's aan de hand van de methode Ik & 
 Ko. 

 3.4.3 Groepen 3 t/m 8 

 Groep 3 
 In groep 3 gaan de leerlingen van start met lezen en schrijven. Wij gebruiken hiervoor de 
 methode Veilig Leren Lezen. Deze methode bestaat uit een leesboek en een werkboek, 
 waarbij via thema’s aandacht wordt besteed aan spreken, lezen, luisteren, woordenschat, 
 schrijven en spelling. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 3 naast het leeshuiswerk 
 een huiswerkopdracht mee die aansluit bij de les van die week. 
   
 Groep 4 t/m 8 
 In deze groepen gebruiken we de methodes Taal actief voor taal en woordenschat, Staal 
 voor spelling en Nieuwsbegrip voor begrijpend lezen. In Nieuwsbegrip staan actuele 
 onderwerpen centraal. 
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 Tijdens het plannen van de lessen houden de leerkrachten rekening met de volgende 
 specifieke uitgangspunten: 

 -  Het accent ligt op taalgebruik (luisteren, spreken, lezen, schrijven): taal leren door 
 doen. 

 -  De lessen moeten aansluiten bij de leef- en ervaringswereld van de leerlingen. 
 Tijdens de les wordt veelvuldig gebruik gemaak van werkvormen die passen bij 
 Structureel Coöperatief Leren. Dit zorgt ervoor dat alle leerlingen actief betrokken zijn 
 bij de les en werken aan hun sociale vaardigheden. 

 Daarnaast worden de lessen zoveel mogelijk gedifferentieerd naar niveau, tempo en 
 belangstelling van de leerlingen. De leerlingen van de groepen 4 t/m 8 krijgen iedere week 
 naast het leeshuiswerk een huiswerkopdracht mee die aansluit op de behandelde stof van 
 die week. 
   
 Richting R3 
 Voor leerlingen die vooral basiskennis van het Nederlands willen verwerven doen we 
 activiteiten die voornamelijk gericht zijn op uitbreiding van de woordenschat en 
 spreekvaardigheid. Deze groep leerlingen wordt intensief begeleid door de leerkracht. 

 3.5  Cultuuronderwijs 

 Naast de wekelijkse taallessen biedt NTC-school De Brug een aantal cultuurdagen 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 en België zoveel mogelijk te bevorderen, is het van groot 
 belang dat leerlingen kennismaken en ervaring opdoen met typische Nederlandse en 
 Vlaamse festiviteiten, feestdagen, gebruiken en gewoontes en actuele ontwikkelingen in 
 Nederland en België. Dit is tevens een van de kerndoelen voor Nederlandse cultuur, zoals 
 die zijn opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Als 
 onderdeel van ons cultuuronderwijs zullen we in ieder geval aandacht besteden aan de 
 Kinderboekenweek, Sinterklaas, Koningsdag en het vieren van verjaardagen. 

 3.6 Resultaten van het onderwijs 

 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 en België wordt gerealiseerd. 

 Als school streven wij naar het bieden van onderwijs met goede resultaten en 
 leeropbrengsten. De onderwijsresultaten van het aanleren van taal, spelling en lezen kunnen 
 door het afnemen van toetsen direct worden vastgesteld. Zie 4.2 voor meer uitleg over de 
 toetsen en de manier waarop De Brug deze inzet. 

 Mondelinge en sociale vaardigheden zijn moeilijker te toetsen. Hierbij spelen de observaties 
 van de leerkracht een belangrijke rol. Deze observaties zijn naast de resultaten van de 
 toetsen te vinden in het rapport van de leerling. 
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 De toetsresultaten en observaties helpen ons bij het waar nodig aanpassen van het 
 leeraanbod, zodat de meest optimale leersituatie voor de leerlingen kan worden gecreëerd. 
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 4.      Volgen van de ontwikkeling van leerlingen op school 

 4.1  Leerlingvolgsysteem 

 NTC-school De Brug Portland maakt gebruik van een leerlingvolgsysteem, waardoor we 
 gegevens van individuele leerlingen en de groepen bij kunnen houden. Dit helpt ons bij het 
 doorlopend evalueren van ons onderwijs, en waar nodig aanpassen van ons 
 onderwijsaanbod. 

 In ons leerlingvolgsysteem worden van iedere leerling de persoonsgegevens bijgehouden, 
 alsmede ook de toetsgegevens en observaties. In dit dossier worden daarnaast gegevens 
 opgenomen over de intakegesprekken, (telefoon)gesprekken met ouders, speciale 
 onderzoeken, handelingsplannen en de rapporten. Toegang tot het leerlingvolgsysteem is 
 beperkt tot de leerkachten en schoolleider. Ouders die de gegevens van hun kind in willen 
 zien mogen dat uiteraard. 

 4.2  Toetsen 

 Alle leerlingen in de school worden regelmatig getoetst en/of geobserveerd. Vanzelfsprekend 
 willen we graag weten of de kinderen leren wat ze moeten leren. Daarnaast voldoen we door 
 de afname van de toetsen aan de kwaliteitseisen van de NOB. De uitkomsten van de toetsen 
 en observaties worden genoteerd en bewaard in ons leerlingvolgsysteem. 

 Vanaf groep 3 worden 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 lesstof goed door de leerlingen is verwerkt. Op basis van de resultaten krijgen 
 de leerlingen dan bijvoorbeeld verdiepings- of herhalingsstof. 

 Niet-methodegebonden toetsen geven een beeld van de mate waarin leerdoelen voor een 
 bepaalde onderwijsperiode zijn bereikt. De Brug maakt hiervoor gebruik van CITO-toetsen. 
 Dit zijn de toetsen zoals ze ook in Nederland afgenomen worden. Voor leerlingen met een 
 Belgische achtergrond zullen deze toetsen ook ingezet worden. De resultaten kunnen in 
 geval van terugkeer naar België door de leerkracht en/of schoolleider van De Brug met de 
 Vlaamse school besproken worden. 
 Dit schooljaar worden in de midden- en bovenbouw de volgende toetsen afgenomen: 

 ●  Technisch lezen: AVI en DMT (vanaf groep 3) 
 ●  Begrijpend lezen (vanaf groep 5) 
 ●  Spelling (vanaf groep 4) 

 De toetskalender wordt zo spoedig mogelijk gecommuniceerd, u kunt rekenen op toetsen in 
 januari/februari en mei 2022. De toetsgegevens worden opgenomen in het 
 leerlingvolgsysteem en gecommuniceerd naar ouders. 

 Schoolgids jaar 2021 - 2022  pagina  16  /  29 



 4.3  Rapportage naar ouders 

 Er zijn verschillende rapportagemomenten naar ouders. Twee keer per jaar krijgen alle 
 leerlingen een rapport mee naar huis. Hierin vindt u een kort verslag van de ontwikkeling van 
 de leerling en de behaalde leerresultaten. 

 Eind oktober of begin november heeft de leerkracht korte gesprekjes van ongeveer 10 
 minuten met de ouders van elke leerling. Tijdens dit gesprek worden de voortgang tot nu toe 
 en de leerdoelen voor dat jaar besproken. U ontvangt hierover te zijner tijd bericht en u kunt 
 zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. 

 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 (telefonisch) gesprek. Uiteraard kunnen ouders en verzorgers bij vragen per email 
 contact met de leerkracht opnemen. 

 In de loop van het schooljaar ontvangt u regelmatig een nieuwsbrief per e-mail, waarin 
 ontwikkelingen binnen De Brug worden gecommuniceerd. De leerkrachten delen regelmatig 
 informatie over de activiteiten in de klas. 

 Ook kunt u altijd de meest recente informatie vinden op de website:  www.debrug.online 
 Op onze Facebook pagina (NTC De Brug Portland) kunt u ook informatie vinden over het 
 reilen en zeilen op school. 

 4.4  Zorg voor leerlingen met specifieke behoeften 
 Soms heeft een leerling extra zorg en aandacht nodig om de leerstof tot zich te nemen. De 
 school kan milde gedrags- of leerproblemen goed ondersteunen. Bij het beoordelen van 
 specifieke situaties is een belangrijke vraag steeds wat een leerling kan leren in de groep. 
 Een leerling met leerproblemen zal mee moeten kunnen doen met het programma van de 
 groep, zonder dat dat een onevenredige belasting van de leerkracht in termen van tijd tijdens 
 de lessen vraagt. Voor ernstige problemen op het gebied van bijvoorbeeld dyslexie, heeft de 
 school noch de middelen, noch de menskracht om de betreffende leerling adequaat te 
 begeleiden of te remediëren. 

 Als het kan probeert NTC school De Brug deze zorg aan te bieden door passende 
 maatregelen te nemen. Als eerste wordt daar waar mogelijk de leerstof aangepast aan de 
 behoefte van de leerling. Het kan zijn dat er een zogenaamd individueel handelingsplan 
 opgesteld wordt, waarin specifiek beschreven wordt wanneer en hoe er aan het verbeteren 
 van het niveau van de leerling gewerkt zal worden. Een individueel handelingsplan wordt 
 alleen opgesteld als de ouders bereid zijn (en in staat zijn) om thuis iedere dag met de 
 leerling te werken. Ook kan er advies gevraagd worden aan de stichting NOB of aan 
 collega-leerkrachten op school of op andere NTC-scholen. Uiteraard bespreken we dit soort 
 zaken altijd vooraf met de ouders. 

 Omdat er slechts 1 keer in de week Nederlandse lessen worden gegeven blijft de zorg die 
 De Brug kan bieden vanzelfsprekend beperkt. 
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 4.5  Algemene gang van zaken bij vertrek van een leerling naar een andere school 

 We streven er naar de overgang van kinderen naar onderwijs in Nederland of België zo goed 
 mogelijk te begeleiden. Vertrekkende leerlingen krijgen een dossier mee naar hun nieuwe 
 school. Dat dossier bevat: 

 ●  het onderwijskundig rapport 
 ●  de toetsgegevens 
 ●  de relevante gegevens uit het leerlingvolgsysteem 

 Desgewenst kan de leerkracht persoonlijk contact opnemen met de leerkracht van de nieuwe 
 school om specifieke informatie te bespreken. 
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 5.  Leerkrachten 

 5.1     Het onderwijsteam stelt zich voor 

 Het onderwijsteam van De Brug voor het schooljaar 2021 - 2022 bestaat uit de volgende 
 personen: 

 Erna Lemmen  is de schoolleider van De Brug. Erna is  afgestudeerd aan de Fontys Pabo 
 Tilburg. Zij heeft een ruime ervaring met lesgeven op (internationale) scholen in Nederland 
 en in het buitenland. Samen met haar man en 3 dochters wonen zij nu vier jaar in Portland. 
 Voordat ze naar Portland kwamen hebben ze drie jaar in Zuid-Korea gewoond. 
 Erna is bereikbaar via e-mail: info.debrugportland@gmail.com 

 Rosanne Elicker  is de leerkracht voor de kleutergroep.  Ze komt uit Hattem, heeft een jaar 
 in Kyoto Japan gewoond, en woont sinds Januari 2020 in Portland. Ze is afgestudeerd aan 
 de Universiteit Leiden met een Master in Azië Studies. Rosanne heeft ervaring als 
 bijlesdocent in het geven van Engels en Japans, en is nu met veel plezier onze kleutergroep 
 Nederlands aan het leren. 
 Rosanne is bereikbaar via e-mail:  rosanne.debrug@gmail.com 

 Iris Overgoor  is de leerkracht voor de middenbouw  en de bovenbouw. Iris komt uit Nijmegen 
 en is daar afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Ze heeft veel 
 ervaring met het lesgeven als docent lichamelijke opvoeding in zowel het basis- als 
 voortgezet onderwijs. Zij woont sinds december 2020 in Portland en heeft ook een jaar in 
 Australië gewoond. 
 Iris is bereikbaar via e-mail:  iris.debrug@gmail.com 

 Carin Long  is de leerkracht van de peutergroep. Zij  is actief betrokken bij De Brug. Carin 
 heeft zich ingezet als invalleerkracht en ondersteuning in de onderbouw. Carin woont samen 
 met haar gezin in Portland. 
 Carin is bereikbaar via e-mail: info.debrugportland@gmail.com 

 Larry Monster  ondersteunt de school op het gebied  van communicatie. Daarnaast is hij de 
 coördinator voor het volwassenonderwijs. Hij woont in de Verenigde Staten sinds 2019 maar 
 heeft ook in Australië en Engeland gewoond. Larry heeft Industrial Design en Design 
 Management gestudeerd en heeft ervaring in het verzorgen van workshops in innovatie voor 
 bedrijven, en met het lesgeven in collegezalen en klaslokalen. 
 Larry is bereikbaar via e-mail:  larry.debrug@gmail.com 
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 5.2  Wijze van vervanging bij afwezigheid 

 Als een leerkracht afwezig is zullen we een invalleerkracht inzetten. De groepsleerkracht is 
 verantwoordelijk voor het  vaststellen van het lesplan, zodat de les aansluit bij het 
 onderwijsplan voor de groep. 
 Indien het inzetten van een invalleerkracht niet lukt zullen we met de aanwezige leerkrachten 
 zorgen dat de leerlingen die week voldoende lesaanbod krijgen. Ons doel is altijd om te 
 voorkomen dat leerlingen een les moeten missen. 

 5.3  Scholing en begeleiding van leerkrachten 

 Net als leerlingen zijn leerkrachten nooit uitgeleerd. Wij vinden het belangrijk dat 
 leerkrachten de ontwikkelingen in het onderwijs blijven volgen en steeds werken aan het 
 vergroten van hun deskundigheid. 

 Leerkrachten van De Brug hebben de volgende middelen en manieren tot hun beschikking: 
 ●  Regelmatig individueel overleg tussen schoolleider en leerkrachten, waarbij 

 onderwijsondersteunend advies gegeven wordt. 
 ●  Regelmatig overleg tussen het onderwijsteam, waarbij specifieke lesonderdelen 

 besproken kunnen worden, leerlingen besproken kunnen worden en ervaringen 
 uitgewisseld kunnen worden. Uiteraard wordt de privacy van leerlingen altijd 
 gegarandeerd. 

 ●  Leerkrachten kunnen de webinars georganiseerd door de stichting NOB bijwonen. 
 Hierbij komen verschillende onderwerpen aan bod (bijvoorbeeld onderwijs aan 
 peuters, inzetten van iPads in de klas, of afnemen van toetsen). 

 ●  Leerkrachten hebben toegang tot de website van de NOB. Deze website is een 
 constante bron van informatie voor alle leerkrachten. 

 ●  Gedurende het schooljaar kunnen leerkrachten via de stichting NOB contact 
 opnemen met NTC-scholen in de wereld. Ook kan een beroep worden gedaan op 
 begeleiding door deskundigen van de NOB. 

 ●  Deelname aan de jaarlijkse regiobijeenkomst met alle NTC scholen in de Verenigde 
 Staten en Canada. Er worden workshops georganiseerd en er is ruimschoots 
 gelegenheid tot het leggen van contacten en uitwisselen van ervaringen. 

 ●  De NOB organiseert iedere zomer bijscholingscursussen in Nederland. 
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 6.      Ouders 

 6.1  Belang van betrokkenheid van ouders 

 NTC-school De Brug Portland vindt betrokkenheid van 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 het Engels. Daarnaast hecht de school veel 
 belang aan uw mening, ideeën en opmerkingen met betrekking tot de school. 

 De Brug streeft ernaar een open organisatie te zijn. We proberen dan ook een effectieve en 
 interactieve communicatiestroom tussen ouders en leerkrachten te creëren. In alles wat de 
 school doet, staat het welzijn van de leerlingen voorop: van ouders en leerkrachten wordt 
 verwacht dat zij handelen in het belang van de leerling. Met uitzondering van persoonlijke 
 dossiers van leerkrachten en leerlingen zijn alle gegevens voor ouders ter inzage. Indien 
 ouders vragen hebben over het onderwijs, dan kunnen ze die altijd stellen aan de 
 schoolleider, de leerkracht of een bestuurslid. 

 6.2  Thuis 

 Het succes van de leerlingen wordt heel sterk beïnvloed door de mate waarin ouders thuis 
 Nederlands met hun kinderen spreken, of leerlingen toegang hebben tot Nederlands lees- en 
 kijkmateriaal en of het huiswerk iedere week gemaakt wordt. Leerlingen die thuis consequent 
 Nederlands spreken, hun huiswerk maken en veel lezen presteren significant beter op 
 school. 

 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 nieuwe boeken uit de bibliotheek lenen (de boeken van de vorige week 
 moeten wel worden ingeleverd). De leerkrachten geven de kinderen elke week de 
 gelegenheid hiervan gebruik te maken en stimuleren dit ook actief. 

 6.3  Ouderactiviteiten 

 Ouders zijn welkom in de school om te helpen als leesmoeder/-vader, of te werken met 
 kleine groepjes kinderen onder toezicht van de leerkracht. Ook wordt er een beroep op 
 ouders gedaan bij speciale evenementen zoals de cultuurdagen, het Kerstdiner, en andere 
 buitenschoolse activiteiten. 

 De Brug moedigt ouderparticipatie aan, en heeft grote waardering voor ouders die zich actief 
 inzetten voor de school. Zonder hulp van ouders kan De Brug niet het onderwijs bieden dat 
 de school graag wil. Het welslagen van De Brug valt of staat bij participatie van ouders en 
 inzet van vrijwilligers. 
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 6.4  Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 

 Naast de officiële voortgangsgesprekken kunt u als ouders of verzorgers ook tussentijd een 
 gesprek aanvragen bij de leerkracht als u vragen hebt over de resultaten van uw kind. In 
 gevallen waarin de leerkracht een gesprek met de ouders of verzorgers noodzakelijk acht, 
 zal deze uiteraard het initiatief hiertoe nemen. Na het rapport kunnen de ouders ook vragen 
 om een toelichting op het rapport. 

 Tevens wordt u als ouders en verzorgers op de hoogte gehouden van de gang van zaken op 
 school en in de klassen door middel van nieuwsbrieven die per e-mail verstuurd worden. Op 
 de website  www.debrug.online  vindt u belangrijke informatie,  ontwikkelingen en het laatste 
 nieuws. 

 In een jaar dat de Inspectie van het Onderwijs onze school heeft bezocht, geven wij u inzicht 
 in de conclusies van de inspectie. 

 6.5  Klachtenregeling 

 Wanneer een ouder of een leerling een klacht heeft over de school of over een medewerker 
 van de school dan kan gebruik gemaakt worden van de klachtenregeling. Uitgangspunt van 
 de klachtenregeling is dat klachten, problemen, vragen en dergelijke in eerste instantie 
 worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Bijvoorbeeld: een 
 ouder met een klacht over (het lesgeven van) een leerkracht, neemt hierover eerst contact 
 op met de desbetreffende leerkracht. Als dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, kan de 
 ouder contact opnemen met de schoolleider en/of het schoolbestuur. 

 Bij een klacht wordt er altijd een stappenplan gevolgd. Dat plan ziet er als volgt uit: 

 Stap 1  De ouders of verzorgers nemen de klacht rechtstreeks  op met de leerkracht. 

 Stap 2  Als beide partijen geen bevredigende oplossing  voor het probleem kunnen 
 vinden, wordt de schoolleider van de school ingeschakeld. Deze kan 
 overigens ook al in de eerste stap bij de kwestie worden betrokken, maar 
 alleen met instemming van een van beide partijen. 

 Stap 3  Indien ook na het overleg met de schoolleider  de kwestie niet bevredigend kan 
 worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan het schoolbestuur. Deze zal 
 in voortdurend overleg met de schoolleider de kwestie bezien en hopelijk tot 
 een oplossing kunnen brengen. 

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

 Mocht de aard van de klacht afhandeling in onderling overleg niet mogelijk maken of heeft de 
 afhandeling niet naar tevredenheid plaatsgevonden, dan kan een beroep worden gedaan op 
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 de Klachtenregeling Nederlands Onderwijs Buitenland. Contactgegevens staan {IN 
 HOOFDSTUK 10}. 

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

 7.1  Schoolplan 2019 - 2023 

 NTC School De Brug Portland voert een actief kwaliteitsbeleid. Dit kwaliteitsbeleid leggen we 
 telkens voor een periode van vier jaar vast in ons schoolplan. Ouders kunnen 
 vanzelfsprekend het schoolplan inzien. 

 Gezien de gedifferentieerde leerlingenpopulatie van onze school heeft het geven van 
 onderwijs op maat de hoogste prioriteit: instructie van de leerlingen en verwerking van de 
 lesstof zal zo het meest effectief blijken. Het bieden van uitdaging, ondersteuning en 
 vertrouwen aan de kinderen vormen daarbij de uitgangspunten. 
 Het lesmateriaal wordt elk jaar opnieuw bekeken en zo nodig aangepast. 

 7.2  Contacten met andere scholen en ondersteunende instanties 

 Andere NTC scholen 
 De Brug neemt actief deel aan het netwerk van NTC scholen in de Verenigde Staten. Er is 
 veel onderling contact als er behoefte aan uitwisseling van informatie en/of ervaringen is. De 
 Brug neemt deel aan de maandelijkse Skype calls, en de jaarlijkse regiobijeenkomst. Zo 
 wordt de onderwijskundige en operationele samenwerking bevorderd. 
 Daarnaast hebben we via de NOB toegang tot het netwerk van NTC scholen wereldwijd. 
 Over de gehele wereld zijn er ruim 200 scholen die onderwijs verzorgen dat zich richt op 
 volledig dagonderwijs of Nederlandse Taal en Cultuur (NTC). 

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en inspectie 
 Nederlands onderwijs in het buitenland moet zoveel mogelijk aansluiten bij het onderwijs in 
 Nederland. Onze school vervult hier een belangrijke taak in. De Stichting Nederlands 
 Onderwijs in het Buitenland (NOB) helpt daarbij en ondersteunt onze school 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  . 
 De kwaliteit van het onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlandse onderwijsinspectie. 
 Alle bij de Stichting NOB aangesloten scholen worden eens in de vier jaar bezocht door de 
 onderwijsinspectie. 
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 8.      Praktische zaken 

 8.1    Schooltijden 

 De lessen van NTC School De Brug Portland vinden plaats op woensdagmiddag, in de 
 Portland Jewish Academy (6651 SW Capitol Highway, Portland). De lestijden zijn als volgt: 
 Peuters  16.30 - 18.00 uur 
 Groep 1 t/m 8  16.30 - 18.30 uur 

 8.2  Veiligheid op school 

 EHBO 
 De Brug heeft beschikking over elementaire EHBO-artikelen, zoals pleisters en verband. 
 Leerkrachten kunnen als dat nodig is ten allen tijde een beroep doen op de first responders 
 die in het gebouw van de Mittleman Jewish Academy aanwezig zijn. 

 Noodgevallen 
 De Brug voert een keer per jaar een brand- en aardbevingsoefening uit met de leerlingen en 
 leerkrachten. 
 De leerkracht heeft elke les de groepsmap bij zich. Daarin bevindt zich de lijst met 
 telefoonnummers van ouders en verzorgers, en van de contactpersoon voor nood die u bij 
 inschrijving aangegeven heeft. Wij vragen u wijzigingen in contactgegevens meteen door te 
 geven. 

 Brengen en ophalen 
 Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders en verzorgers een pasje waarmee ze 
 het gebouw van het Mittleman Jewish Community Center (waarin de Portland Jewish 
 Academy gevestigd is) binnen kunnen zonder zich elke keer te legitimeren bij de bewaking. 
 Ouders hebben toegang tot de lobby van het Mittleman Jewish Community Center. 
 Een van de Covid maatregelen is dat ouders niet in de school mogen komen. Zolang deze 
 regel geldt, vragen we u bij het naar school brengen met uw kind bij de toegangsdeur te 
 wachten, de leerkrachten halen de kinderen daar op. 
 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 ouders en verzorgers mee te gaan, 
 en we kunnen zonder toestemming van de ouders en verzorgers een kind niet met iemand 
 anders laten vertrekken. 
 Als uw kind later op school komt of eerder opgehaald moet worden, dan moet de betreffende 
 leerkracht hiervan op de hoogte gesteld worden door de ouders. 

 8.3 Procedure bij slecht weer 

 Bij (verwachte) weersomstandigheden die het vervoer naar school onveilig kunnen maken 
 ontvangt u bericht van de school of de lessen doorgaan. Dit wordt ook op de website 
 (  www.debrug.online  ) vermeld. Daarnaast zullen we communiceren  over of de les online 
 gegeven zal worden. 
 Het bepalen of de lessen doorgaan gebeurt door het team van De Brug in overleg met de 
 Portland Jewish Academy. 
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 8.4 Rapporteren verzuim en ziekte 

 Wanneer een leerling om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient u dat tijdig 
 aan de leerkracht te melden. U kunt dat doen per e-mail, of u kunt de leerkracht bellen. Bij 
 verzuim is het de verantwoordelijkheid van de ouders en de leerling om de gemiste stof in te 
 halen. Voor kinderen in de 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. 

 8.5    Schoolgeld 

 Het schoolgeld voor het schooljaar 2021 - 2022 is als volgt vastgesteld: 
 Peuters:  $650 
 Groep 1 t/m 8:  $1575 
 Indien het schoolgeld door de werkgever vergoed wordt: $2450. 

 De inschrijvingskosten voor elke leerling bedragen $75. 

 8.6   Schoolverzekering 

 Onze school is via de Stichting NOB verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) 
 tegenover derden. Het betreft schade die is ontstaan door toedoen of nalaten van leerlingen 
 en leerkrachten. Deze verzekering is van toepassing als de schade niet op een andere wijze 
 gedekt wordt, bijvoorbeeld door uw eigen WA-verzekering. Wij gaan ervan uit dat ouders en 
 hun kinderen WA verzekerd zijn. 

 8.7 Schoolterrein en schoolgebouw 

 De Brug huurt elke week ruimte in het gebouw van de Portland Jewish Academy. Deze is 
 gevestigd in het Mittleman Community Center. Er is een aantal regels verbonden aan het 
 gebruik van deze school. 

 Houd de school schoon 
 De Brug is te gast bij de Portland Jewish Academy, en we gebruiken klaslokalen die hun 
 leerkrachten aan ons ter beschikking hebben gesteld. Het is van cruciaal belang dat we de 
 school en de klaslokalen na schooltijd achterlaten zoals we die daarvoor gevonden hebben. 
 Uiteraard kunnen wij niet materialen als potloden, pennen en papier van de Portland Jewish 
 Academy gebruiken. Alle materialen die nodig zijn voor het onderwijs van De Brug wordt 
 door onze school zelf geregeld. 

 Toegang 
 Voor elke familie zijn er 2 pasjes beschikbaar waarmee ouders en/of verzorgers toegang tot 
 het Mittleman Jewish Community Center hebben. Deze pasjes ontvangt u aan het begin van 
 het schooljaar. Mocht u meer pasjes nodig hebben dan kunt u dit met de schoolleider 
 bespreken. 

 Parkeren 
 U kunt parkeren op het terrein van het Mittleman Jewish Community Center. 
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 8.8 Hygiëne 

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

 De kinderen kunnen naar behoefte gebruik maken van de toiletten. In geval van een 
 ongelukje wordt u gebeld en verzocht uw kind te verschonen. 

 Als u bij uw kind hoofdluis ontdekt, wordt u verzocht dit aan de leerkracht te melden zodat 
 andere ouders kunnen worden gewaarschuwd. 

 8.9 Snacks 

 Leerlingen krijgen tijdens de les de gelegenheid een kleine snack te eten. Een regel binnen 
 de Portland Jewish Academy / Mittleman Jewish Community Center is dat er geen vlees in 
 het gebouw aanwezig mag zijn. Het is van cruciaal belang dat wij ons hieraan houden. We 
 verzoeken u met klem uw kind een vegetarische snack mee te geven. 

 Indien er sprake is van allergieën binnen De Brug zullen we dit aan het begin van het 
 schooljaar communiceren zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de snacks. 

 We stimuleren dat kinderen een waterfles meenemen, zodat ze voldoende kunnen drinken. 

 8.10 Verjaardagen 

 Elke leerling mag zijn/haar verjaardag op school vieren. Als uw kind dit wilt vragen wij u dit 
 van te voren aan de leerkracht door te geven zodat de leerkracht hier rekening mee kan 
 houden in het lesprogramma. De leerling mag trakteren, maar ook hierbij vragen we u ervoor 
 te zorgen dat het vegetarisch is, en rekening te houden met eventuele allergieën. 

 8.11 Eigendommen 

 Elke leerling krijgt aan het begin van het jaar een map waarin (huis)werk van en naar school 
 meegenomen kan worden. In verband met de maatregelen vanwege Covid krijgt elk kind aan 
 het begin van het schooljaar een etui met potloden, krijtjes, en andere benodigdheden voor 
 het schooljaar. Doordat kinderen hun eigen materialen hebben voorkomen we dat het 
 gedeeld moet worden. 

 Ook krijgen de kinderen een tas waarin ze hun spullen mee naar school kunnen nemen. 
 Hierin kan de oranje map gedaan worden die alle kinderen aan het begin van het schooljaar 
 krijgen om het huiswerk en andere belangrijke papieren van en naar school te brengen. 

 Alles wat de kinderen mee naar school nemen, moet ook weer mee terug naar huis. Om te 
 voorkomen dat de jassen of rugzakken van uw kind in de ‘lost and found’ van de Portland 
 Jewish Academy terechtkomen, verzoeken wij u dringend alle spullen van uw kind duidelijk 
 van labels te voorzien. 
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 Wij raden ten zeerste af dat kinderen dingen mee naar school nemen die ze niet nodig 
 hebben in de lessen, bijvoorbeeld speelgoed. Alles wat mee naar school gaat, kan kwijtraken 
 of kapot gaan. Dit is altijd op eigen verantwoordelijkheid. 
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 9.    Namen en adressen externe contacten 

 Onderwijsinspectie 
 Afdeling Buitenland 
 Postbus 88 
 5000 AB Tilburg 
 e-mail Team Buitenland:  buitenland@owinsp.nl 
 website:  www.onderwijsinspectie.nl 
 Telefoon vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: +31 77 46 56 767 

 Vertrouwensinspecteur (voor meldingen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik; 
 lichamelijk geweld; grove pesterijen; extremisme en radicalisering) 
 Rijksinspectiekantoor Utrecht 
 T:  +31 30 670 6001 
 W:  www.onderwijsinspectie.nl  Zoek op ‘vertrouwensinspecteurs’ 

 Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) 
 Parkweg 20a 
 2271 AJ Voorburg 
 Nederland 
 T: + 31 70 386 66 46 
 W:  www.stichtingnob.nl 
 E:  info@stichtingnob.nl 

 Landelijke Klachtencommissie Vereniging Bijzondere Scholen (Landelijke 
 Klachtencommissie van de VBS) (voor klachten van ouders en scholen die de schoolinterne 
 klachtenprocedure al doorlopen zijn) 
 Postbus 95572 
 2509 CN Den Haag 
 Tel: + 31 70 331 52 26 
 Email:  LKC@vbs.nl 
 W:  www.vbs.nl 
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