
   

    NTC-school De Brug - 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 op vrijdagochtend van 10.00 – 11.30.

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 in de R3 
groep. In deze groep 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)



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. 


