
1. Introductie

Het Corona virus heeft ook in Oregon gevolgen voor het onderwijs. Sinds16 maart 2020 zijn de 
scholen in Oregon gesloten. Dit betekende voor NTC school De Brug dat onze lessen vanaf 18 
maart 2020 tot de zomervakantie online gegeven zijn.

Ook het schooljaar 2020-2021 wordt beïnvloedt door de sluiting van de scholen als gevolg van 
het Corona virus. Het schooljaar 2020-2021 zal online gestart worden. De lessen zullen in ieder 
geval tot eind november 2020 online aangeboden worden. Bij het besluiten of we de lessen in de 
klas kunnen geven, volgen we de richtlijnen van de Oregon Health Association en de Oregon 
Department of Education.

In dit document wordt beschreven hoe ons onderwijs in dit schooljaar aangeboden wordt. Dit is 
een werkdocument, en wordt aangepast waar nodig.

2. Missie / visie

De missie en visie van NTC school De Brug:

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.
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3. Doel online lessen

Ook tijdens het online aanbod staan onze missie en visie centraal in wat wij doen. Het contact 
houden met leerlingen en ouders, en het aanbieden van een zo rijk mogelijke taalomgeving 
waarbij de continuïteit van het leren zoveel mogelijk gewaarborgd wordt, zijn de doelen van het 
online onderwijs van De Brug in deze bijzondere situatie. 

‘Veiligheid’ en ‘plezier’ zijn begrippen uit onze missie en visie die ook tijdens de online lessen veel 
aandacht krijgen van de leerkrachten. Als kinderen zich veilig voelen en niet bang hoeven te zijn 
om fouten te maken, actief mee durven doen, en plezier hebben in wat ze doen zal het leerproces
zo optimaal mogelijk zijn.

Vanwege de situatie van het online aanbieden van onze lessen, zullen bepaalde aspecten minder
aan bod kunnen komen, of op een andere manier aangeboden worden. Denk hierbij aan het 
sociale aspect, het opvangen van non-verbale communicatie en de diepgang die 
geboden kan worden bij een onderwerp in het fysieke klaslokaal. De cultuurdagen zoals 
gepland kunnen geen doorgang vinden. Het cultuuronderwijs zal zoveel mogelijk in de lessen 
verweven worden door middel van (prenten)boeken, woordenschat en het aanbod van de 
methode Nieuwsbegrip.

4. Lestijd / contactmomenten

Bij het bepalen van de lestijden en contactmomenten hebben wij rekening gehouden met de 
leeftijd en aandachtsspanne van de leerlingen. De lestijden en contactmomenten zijn zodanig 
vastgesteld dat we hiermee de belangrijkste leerdoelen voor onze leerlingen kunnen behalen.

De online lessen vinden zoveel mogelijk op dezelfde dag en tijd plaats als de normale lessen. Dit 
om zoveel mogelijk continuïteit aan ouders en leerlingen te bieden. Vanwege overlap met 
meerdere kinderen uit een gezin kan het zijn dat de lesdag en/of lestijd aangepast moet worden. 
Dit gebeurt dan in overleg met de betrokken ouders. De lessen voor alle groepen worden 
aangeboden door middel van het platform Zoom.

De lesstof wordt synchroon (tijdens de online sessies) en asynchroon (in de vorm van huiswerk) 
aangeboden.

Peutergroep (2 tot 4 jarigen)

De peutergroep krijgt elke week een online les. Deze les duurt 30 tot 45 minuten. 
Daarnaast hebben leerkracht en ouders de mogelijkheid voor informele contactmomenten via een 
WhatsApp/sms groep. Ook kunnen de ouders per email of telefoon contact met de leerkracht 
opnemen.
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Kleutergroep (4 tot 6 jarigen)

De kleutergroep krijgt elke week een les via het online platform. Deze les duurt 30 tot 45 minuten. 
De leerlingen in de kleutergroep krijgen wekelijks huiswerk aangeboden voor de verwerking van de 
lesstof. Het huiswerk neemt niet meer dan dertig minuten na de lestijd in beslag.
Daarnaast hebben leerkracht en ouders de mogelijkheid voor informele contactmomenten via een 
WhatsApp/sms groep. Ook kunnen de ouders per email of telefoon contact met de leerkracht 
opnemen.

Groep 3 en groep 4 (leerlingen van 6, 7, en 8 jaar)
De online lessen van de groepen 3 en 4 worden in kleine groepjes aangeboden. Bij het vaststellen
van de groepjes wordt rekening gehouden met de niveaus van de leerlingen, zodat de leerkracht 
kan differentiëren.

De lessen voor de groepen 3 en 4 duren een uur. In dit uur wordt er minimaal een half uur instructie
aangeboden door de leerkracht gericht op de doorgang van het leerstofcurriculum. Daarnaast 
zal er elke lesdag tijd zijn voor zelfstandige verwerking door de leerling en het stellen van vragen 
aan de leerkracht. Het huiswerk neemt niet meer dan dertig minuten na de lestijd in beslag. 

Daarnaast hebben ouders en leerkracht de mogelijkheid voor informele contactmomenten door 
middel van een WhatsApp groep., email of telefoon.

Bovenbouw (leerlingen van 8 tot 12 jaar)

De online lessen van de bovenbouwgroep (groep 5 tot en met 8) worden in kleine groepjes 
aangeboden. Bij het vaststellen van de groepjes wordt rekening gehouden met de niveaus van 
de leerlingen, zodat de leerkracht kan differentiëren.

De online lessen van de bovenbouw duren een uur. In dit uur wordt er minimaal een half uur 
instructie aangeboden door de leerkracht gericht op de doorgang van het leerstofcurriculum. 
Daarnaast zal er elke lesdag tijd zijn voor zelfstandige verwerking door de leerling en het stellen 
van vragen aan de leerkracht. Het huiswerk neemt niet meer dan dertig minuten na de lestijd in 
beslag. 

Naast de lessen vinden de volgende informele contactmomenten plaats: 
- Padlet: de leerlingen kunnen hier foto’s van hun werk opzetten en met elkaar in contact komen.
- Ook bestaat voor ouders en leerlingen de mogelijkheid om per email of telefoon contact met de 
leerkracht op te nemen.
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5. Lesaanbod

Zoals hierboven al benoemd is er voor de online lessen het streven om het leerstofcurriculum 
doorgang te geven. Hierbij gaan we uit van de leerdoelen die beschreven staan in de gebruikte 
methodes en de NTC-leerlijn. Waar nodig wordt het aanbod aangepast, zodat we met de 
beperkte middelen, tijd en interactie van het online onderwijs toch zoveel mogelijk leeropbrengsten
kunnen genereren. In alle groepen wordt er tijdens de lessen zoveel mogelijk directe feedback 
gegeven. Ook het geven van feedback op het huiswerk doen de leerkrachten zo concreet 
mogelijk.

Peutergroep

In de peutergroep wordt met thema’s gewerkt, waarbij gewerkt wordt met de methode Puk & Ko. De
focus ligt met name op het vergroten van de woordenschat en mondelinge taalvaardigheden. De 
leerlingen worden zoveel mogelijk op een actieve manier bij de les betrokken. De leerkracht werkt 
daarbij samen met de ouders. Activiteiten tijdens de lessen zijn bijvoorbeeld het voorlezen van 
prentenboeken, het kijken naar een filmpje, het werken met woordkaarten en het zingen van liedjes. 
Materialen voor de les worden op dinsdag per email naar de ouders gestuurd zodat zij het 
kunnen printen. Naast de online les krijgen de leerlingen activiteiten aangeboden die zij thuis 
kunnen maken. De leerkracht geeft feedback op het thuiswerk.
Van ouders wordt verwacht dat ze bij de lessen aanwezig zijn, en ondersteunen bij de 
activiteiten.

Kleutergroep

In de kleutergroep wordt met thema’s gewerkt., aan de hand van de methode Puk & Ko. De focus 
ligt op beginnende geletterdheid, op het vergroten van de woordenschat, en op mondelinge 
taalvaardigheden. De leerlingen worden zoveel mogelijk actief bij de les betrokken, op een 
speelse manier. De inhoud van de aangeboden thema’s is minder uitgebreid dan tijdens de fysieke
lessen, zodat de lesstof op een goede manier aangeboden en verdiept kan worden, en de 
leerlingen zich de lesstof eigen kunnen maken. De leerkracht stuur de materialen voor de les op 
dinsdag naar de ouders, zodat ouders het uit kunnen printen. Ouders ondersteunen tijdens de les 
en bij het verwerken van de lesstof (het huiswerk). De leerkracht geeft feedback op het ingeleverde
werk.

Groep 3 en groep 4

Het lesaanbod van groep 3 is vergelijkbaar met de fysieke lessen. In groep 3 wordt met Veilig 
Leren Lezen gewerkt. De leerlingen hebben de materialen thuis tot hun beschikking. Tijdens de les 
geeft de leerkracht instructie. De verwerking doen de leerlingen zelfstandig, deels tijdens de les en 
deels als huiswerk, waarbij ouders ondersteunen waar nodig. De leerlingen leveren hun werk in, de 
leerkracht geeft feedback op het gemaakte werk. Tijdens de online lessen zal het Podium ingezet 
worden, zodat kinderen kunnen presenteren en hun verbale vaardigheden oefenen. De leerkracht 
stuurt benodigde materialen op dinsdag naar de ouders zodat het geprint kan worden voor de 
les van woensdag.
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De leerlingen van groep 4 gaan tijdens de online lessen voornamelijk met het taalonderdeel 
begrijpend lezen aan de slag. Er worden teksten gelezen waarbij aandacht is voor het vergroten 
van de technische leesvaardigheden. De teksten worden besproken en er worden vragen over 
beantwoord. Aan de hand van de teksten wordt ook gewerkt aan het vergroten van de 
woordenschat. Naast het taalonderdeel begrijpend lezen zal tijdens de online lessen ook taal, 
spelling en schrijven aangeboden worden. Door de beperkingen van het online lesgeven zullen 
taal, spelling en schrijven in mindere mate aan bod komen. Vanaf het moment dat de lessen weer 
fysiek gegeven kunnen worden, krijgen de onderdelen taal, spelling en schrijven meer gewicht in 
het lesaanbod. Tijdens de les geeft de leerkracht instructie. De verwerking doen de leerlingen 
zelfstandig, deels tijdens de les en deels als huiswerk, waarbij ouders ondersteunen waar nodig. 
Tijdens de online lessen zal het Podium ingezet worden, zodat kinderen kunnen presenteren en hun 
verbale vaardigheden oefenen. Om de verschillende taalvaardigheden op een interactieve 
manier te oefen en de leerlingen een actieve rol te geven tijdens de lessen zullen er activiteiten en
spelletjes als theaterlezen, galgje, bingo en verboden woord gedaan worden.

De leerkracht stuurt benodigde materialen op dinsdag naar de ouders zodat het geprint kan 
worden voor de les van woensdag.

Bovenbouw

De leerlingen van de bovenbouw gaan tijdens de online lessen voornamelijk met het taalonderdeel
begrijpend lezen aan de slag. Hierbij wordt met de methode Nieuwsbegrip gewerkt. Er is aandacht
voor het vergroten van de technische leesvaardigheden. De woordenschat wordt actief 
uitgebreid aan de hand van de materialen van Weerwoord, die aansluiten bij het onderwerp van 
Nieuwsbegrip van die week. Naast het taalonderdeel begrijpend lezen zal tijdens de online lessen 
ook taal, spelling en schrijven aangeboden worden. Door de beperkingen van het online lesgeven 
zullen taal, spelling en schrijven in mindere mate aan bod komen. Vanaf het moment dat de lessen 
weer fysiek gegeven kunnen worden, krijgen de onderdelen taal, spelling en schrijven meer gewicht
in het lesaanbod. Tijdens de les geeft de leerkracht instructie. De verwerking doen de leerlingen 
zelfstandig, deels tijdens de les en deels als huiswerk, waarbij ouders ondersteunen waar nodig. 
Tijdens de online lessen zal het Podium ingezet worden, zodat kinderen kunnen presenteren en hun 
verbale vaardigheden oefenen. Om de verschillende taalvaardigheden op een interactieve 
manier te oefen en de leerlingen een actieve rol te geven tijdens de lessen zullen er activiteiten en
spelletjes als theaterlezen, galgje, bingo en verboden woord gedaan worden.
Benodigde materialen voor de les worden op dinsdag verstuurd. Na de les en instructie op 
woensdag wordt het huiswerk verstuurd. Het huiswerk heeft terugkerende taken, en een duidelijke 
takenlijst. De leerkracht geeft feedback op het ingeleverde thuiswerk.
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6. Communicatie

Communicatie met ouders en leerlingen gebeurt via de gebruikelijke kanalen: emails, website, de 
maandelijkse nieuwsbrief en Facebook. Communicatie gebeurt gestructureerd om ouders en 
leerlingen niet te overspoelen met emails en informatie:

- Elke dinsdag sturen leerkrachten een email met de inloggegevens voor de Zoom sessie en werk 
dat leerlingen beschikbaar moeten hebben voor de les. 

- We vragen ouders uiterlijk dinsdag het gemaakte huiswerk per email naar de leerkracht te   
sturen.

Uiteraard is er communicatie met ouders via email en / of telefoon in het geval van vragen, 
opmerkingen of zorgen.

7. Toetsing en rapporten

Zolang de lessen via het online platform plaatsvinden zullen we geen CITO toetsen en 
methodegebonden afnemen. De redenen voor het niet afnemen van de toetsen in deze situatie 
zijn:
- niet alle leerlingen hebben dezelfde middelen tot hun beschikking;
- leerlingen hebben (digitale) ondersteuning nodig van hun ouders, waarbij de kans groot is dat 
ouders hun kind zullen helpen;
- leerlingen hebben ‘spiekmomenten’.
Het afnemen van toetsen in deze setting geeft geen objectief beeld van de groei en 
leeropbrengsten van een leerling.

Om de groei en leeropbrengsten zo goed mogelijk te meten en beoordelen, zetten we de 
volgende middelen in:
- observaties tijdens de lessen en contactmomenten
- aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de lessen
- formatieve tools, waarbij inzichtelijk is wat de leerlingen doen en hoe ze het doen

* Kahoot (bv. voor taalaspecten als woordsoorten, grammatica)
* opdrachten op de website spellingoefenen.nl
* opdrachten bij de lessen van Nieuwsbegrip 

- in mindere mate het ingeleverde huiswerk, omdat niet duidelijk is hoeveel hulp de leerling van de 
ouders heeft gekregen

De gegevens van de observaties, formatieve tools en het huiswerk worden door de leerkracht in 
ons leerlingvolgsysteem verwerkt en bijgehouden.

Gedurende het schooljaar zullen we de ouders en leerlingen informeren over de voortgang. Dit 
doen we met het rapport en oudergesprekken. We zullen ons rapport aanpassen om de situatie 
van het online lesgeven te reflecteren. Zo zullen we bijvoorbeeld het gedeelte over toetsgegevens
niet in het rapport opnemen. Wanneer we terug kunnen naar de fysieke lessen zullen toetsen weer 
afgenomen worden, en zullen deze ook in het rapport opgenomen worden.
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8. Start schooljaar 2020-2021 en groepsindeling

Een aantal aandachtspunten bij de start van het schooljaar 2020-2021 en de groepsindeling:

- alle leerlingen gaan in principe verder met de lesstof zoals aangeboden in het vorige schooljaar

- bij de groepsindeling houden we rekening met de beheersing van de aangeboden lesstof van 

het schooljaar 2019 – 2020

- waar nodig passen we het curriculum voor het schooljaar 2020-2021 aan om rekening te 

houden met eventuele achterstanden opgelopen door de beperkingen van het online lesgeven

De volgende praktische zaken en uitdagingen komen naar voren voor het online lesgeven: 

Boeken en kennismaking 

- De schoolleider inventariseert welke docent handleidingen e.d. thuis heeft. Er worden eventueel 

handleidingen en materialen online gevraagd van collega-NTC-scholen in Amerika en verstuurt 

naar de docent.

- Er is een pick-up moment om de les-, werk-, leesboeken en andere benodigde materialen te 

verdelen onder de leerlingen. Dit zal gebeuren tijdens de eerste lesdag, woensdag 9 september. 

De locatie is het Gabriel park in Portland. De details hiervoor worden eind augustus aan ouders 

gecommuniceerd.

- De leerlingen en ouders kunnen kennismaken met de leerkracht en de andere leerlingen en ouders

op de dag van het ophalen van de materialen. Er is dan een moment in de buitenlucht waar de 

groep samenkomt. Alle regels/restricties voor een samenkomst zijn van toepassing. Deze regels zijn 

in sectie 10 van dit document beschreven. 

Lesmoment 

- Er zal een schema gemaakt worden door de schoolleider waarin er zoveel mogelijk rekening 

wordt gehouden om broertjes en zusjes niet op hetzelfde tijdstip les te laten hebben.

- De tijdsindeling per lesdag is als volgt:

- Peuters en kleuters: 30 tot 45 minuten

- Groep 3 en 4: een uur

- Bovenbouw: een uur

9. Maandelijkse activiteiten

Een belangrijk onderdeel van de missie en visie van De Brug is de relatie en verbinding tussen 

leerkracht, leerlingen en ouders. De mogelijkheid tot interactie van de leerlingen (op een informele 

manier) speelt een grote rol bij het leren van de Nederlandse taal. Als je speelt of samen een 

opdracht maakt, oefen je heel veel taalvaardigheden. Ook het kennismaken met de Nederlandse 

en Vlaamse cultuur is een belangrijk onderdeel van het aanbod van De Brug.
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Beide aspecten (interactie en cultuuraanbod) vormen een grote uitdaging zolang de lessen 

online aangeboden moeten worden. Om hier toch aandacht aan te kunnen geven, zullen we een 

maandelijkse activiteit organiseren. Uiteraard houden we ons hierbij aan de regels voor 

samenkomsten zoals opgesteld door de Oregon Health Assocation en de Oregon Department for 

Education. De regels zijn in de volgende sectie beschreven.

De activiteiten zullen zoveel mogelijk in de buitenlucht plaatsvinden. De activiteiten vinden in het 

weekend plaats en zijn optioneel. In tegenstelling tot de cultuurdagen maken ze geen deel uit van

het curriculum. Voorbeelden van activiteiten zijn:

- een sport-en-spel-ochtend in het park

- een speurtocht

- een filmmiddag met een Nederlandstalige film

- een knutselactiviteit (bijvoorbeeld Delfts Blauw tegeltjes schilderen)

- een virtueel bezoek aan een Nederlands of Vlaams museum

- een kookdag waarbij iedereen hetzelfde Nederlandse of Vlaamse gerecht maakt

Voor het organiseren van deze activiteiten zullen we een beroep doen op de ouders. Zoals 

aangegeven is het doel van de maandelijkse activiteit het vergroten van de binding tussen 

leerlingen en families, de mogelijkheid bieden tot interactie tussen de leerlingen, en aandacht voor

de Nederlandse en Vlaamse cultuur. We zullen voor de activiteiten een kostendekkende bijdrage 

vragen.

10. Bibliotheek

Een belangrijk onderdeel van De Brug is de mogelijkheid voor leerlingen om boeken uit de 

bibliotheek te lenen. Dit zullen we ook tijdens de periode van online lessen aanbieden. 

Tijdens de eerste lesdag, als de materialen uitgegeven worden, en tijdens de maandelijkse 

activiteiten krijgen leerlingen boeken uit de bibliotheek mee naar huis.

11. Regels en restricties bij samenkomsten

De veiligheid van alle kinderen, medewerkers en ouders is van het grootste belang. Om dit te 

kunnen waarborgen zullen we ons houden aan de regels en restricties voor samenkomsten zoals 

deze zijn opgesteld door de Oregon Health Authority en de Oregon Department of Education. In 

het geval van samenkomsten/lessen bij de Portland Jewish Academy werken we ook nauw samen 

met de PJA.

Deze regels kunnen aan verandering onderhevig zijn. We zullen personeel, ouders en leerlingen 

informeren over wijzigingen in de regels.
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 Hygiëne 

- Leerlingen van 5 jaar en ouder, leerkrachten en ouders dragen maskers die hun neus en mond 

voldoende bedekken. Uitzonderingen moeten worden gemaakt voor leerlingen en medewerkers met

medische, gedrags- of andere uitdagingen die geen maskers kunnen dragen. 

- Handhygiëne is van cruciaal belang. Leerlingen, leerkrachten en ouders moeten handhygiëne 

uitoefenen (handen wassen of ontsmetten) bij aankomst op school of bij de activiteit, voor en na 

het eten, voordat ze maskers opdoen en afzetten, voor en na het buitenspelen en voor weggaan 

naar huis. De Brug zal zorgen voor de middelen hiervoor.

- De gebruikte ruimtes worden volledig schoongemaakt voor en na het gebruik hiervan. In de 

Portland Jewish Academy wordt dit gedaan door mederwerkers van de PJA. In andere gevallen 

zal dit gedaan worden door mensen van De Brug.

Afstand houden 

- Fysieke afstand vermindert het risico op overdracht aanzienlijk. Ten allen tijde houden we ons 

aan de 6-feet afstand.

- Tafels en stoelen staan in het klaslokaal 6 feet van elkaar vandaan.

- Ook in de peuter- en kleutergroep houden we ons zoveel mogelijk aan de fysieke afstand.

- De leerkracht heeft zo min mogelijk dichtbij contact met de leerlingen, alleen wanneer dit echt 

nodig is.

Symptomen 

- Leerkrachten moeten zichzelf op symptomen controleren en leerlingen, met de hulp van gezinnen, 

moeten ook op symptomen worden gecontroleerd. Medewerkers en leerlingen moeten thuis blijven 

als ze zich ziek voelen.

- Wanneer een leerkracht of een leerling één van de symptomen heeft, moet die verplicht thuis 

blijven.

- De leerkracht of leerling met symptomen moet getest worden op COVID-19. 

- De richtlijnen die gelden bij symptomen is in een schema opgenomen als bijlage 3.

Materialen 

- Elke leerling krijgt eigen werkboeken. 

- Elke leerling krijgt een eigen set met potloden, schaar, lijm en andere benodigdheden.

- Boeken en materialen worden zo min mogelijk gedeeld.
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