verandert van

vorm
Wij starten in september 2022 met

Duurzaam hybride Nederlandse taal- en cultuuronderwijs
Vanaf groep 3 t/m 8 (6 - 14 jaar).
Dit betekent dat de kinderen van groep 3 t/m 8 één keer per maand op locatie en één keer
per maand online les zullen krijgen.
Deze vorm van onderwijs wordt ook wel Blended Learning genoemd.

Het onderwijs wordt daarbij natuurlijk in een doorgaande leerlijn aangeboden.
Inhoudelijk zullen, net als alle andere jaren, woordenschat, technisch lezen, begrijpend
lezen, spelling en taal aangeboden worden.

Groep 3 t/m 8 (6 - 14 jaar)
1x per maand
op zaterdag van 9.00u - 16.00u
taalles gecombineerd met cultuurles op locatie
1x per maand
op maandag van 17.00u - 18.00u
online les
per maand
2 uur huiswerk

De cultuurdagen sinterklaas, schaatsen en koningsdag blijven in samenwerking met de
Steierdutchies

Groep 1-2 'kleuters' (4 - 5 jaar)
Voor de kleutergroep verandert de vorm niet en zal hetzelfde blijven als de afgelopen 4 jaar.
De kleuters hebben

1x per week
maandag van 16.00u - 18.00u
les op locatie
1x per maand
op zaterdag van 9.00u - 11.00u
les op locatie samen met de groepen 3 t/m 8
4x per maand 1 uur huiswerk
De cultuurdagen sinterklaas, schaatsen en koningsdag blijven in samenwerking met de
Steierdutchies
"Wij bieden kinderen van 4 - 14 jaar moedertaalonderwijs voor de optimale ontwikkeling en
een goede aansluiting op het Nederlandse en Vlaamse onderwijssysteem. Wij zijn een
geaccrediteerde onderwijsinstelling volgens Nederlandse kwaliteitseisen voor onderwijs. Wij
zijn aangesloten bij Stichting NOB en zijn goedgekeurd door de Nederlandse
onderwijsinspectie."

Meld je hier aan voor het nieuwe schooljaar!
De jaarplanning met de les- en cultuurdagen is te vinden op
de kalender 2022-2023
Heb je nog vragen? Stuur een mail aan info@nederlandseschool.at
We nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.
Met vriendelijke groeten namens het team en het bestuur,
Ankelien van den Brink
website: www.nederlandseschool.at
facebook: www.facebook.com/nederlandseschoolsteiermark

