Nederlands onderwijs in het buitenland
Hoe regelt u het onderwijs voor kinderen goed?
Als u als zendingswerker naar het buitenland gaat dan is het belangrijk om uw gezin en met name uw
kind(eren) hier goed op voor te bereiden. Uw kind zal moeten wennen aan een nieuwe omgeving, een
nieuwe taal en een nieuwe school. Daarnaast is het belangrijk dat u een kwalitatief goede school kiest
en nadenkt over de aansluiting met het Nederlandse onderwijs bij terugkeer.
Als ouder zijn er dus best veel beslissingen waarover u vooraf al moet nadenken. De Wereldschool
kan u hierbij ondersteunen.
Hoe werkt onderwijs via de Wereldschool?
De Wereldschool adviseert altijd om kinderen ter plaatse Nederlands te laten volgen, zodat kinderen
geen taalachterstand oplopen en bij terugkeer probleemloos kunnen instromen in Nederlands
onderwijs. De Wereldschool verzorgt het afstandsonderwijs voor Nederlandstalige kinderen in het
buitenland. Meestal worden onze lesprogramma’s gebruikt om de Nederlandse taal te onderhouden,
maar ook volledig onderwijs is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer er geen (goede) school in de buurt is.
Met behulp van boeken en begeleiding op afstand kan het onderwijs doorgang vinden, waar ook ter
wereld u zich bevindt. Bij kinderen op de basisschool wordt van u als ouder verwacht dat u uw
kinderen begeleidt. Voor het vak Nederlands is de tijdsbesteding 3 à 4 uur per week, waarvan u als
ouder ongeveer 1,5 uur actief begeleidt. U wordt hierin bijgestaan door een docent op afstand.
Kinderen op de middelbare school werken zelfstandig. U heeft als ouder dan een coachende rol. In
een lespakket van de Wereldschool zit een uitgebreide handleiding met een lesplanner en alle
materialen die uw kind nodig heeft (pennen, schriftjes e.d.).
De Wereldschool werkt met lesmethodes die ook op Nederlandse scholen worden gebruikt, zodat de
aansluiting met de Nederlandse school altijd optimaal is. Bij het lespakket van de Wereldschool wordt
ook een (neutraal) boekenpakket geleverd. Indien gewenst kunt u er ook voor kiezen om het
boekenpakket weg te laten en zelf boeken te bestellen van onze christelijke boekenlijst. Deze
boekenlijst kunt u bij ons aanvragen.
Diensten
Advies

Wij kunnen u ondersteunen bij het vinden en geplaatst krijgen van uw
kinderen op een goede school in het buitenland. En bij terugkeer
begeleiden wij uw kinderen terug naar het Nederlandse onderwijs. Zo
nodig bieden wij hierbij onderwijskundige begeleiding, zoals het
afnemen van niveautesten, dyslexietesten e.d.

Talencursus:

De Wereldschool biedt voorbereidende taaltrainingen voor zowel
ouders als kinderen in verschillende talen. De trainingen kunnen
zowel bij u thuis of –in overleg- op school plaatsvinden. Wij bieden
trainingen aan die gericht zijn op niveauverhoging of gericht
voorbereiden op een toelatingsexamen of entreetoets van een school.

Voorbereiding:

Om uw kinderen in emotionele en praktische zin voor te bereiden op
het vertrek naar het buitenland kunt u de boeken 'Op reis naar
Anderland' (tot 12 jaar) of 'Anderland-mail' (vanaf 12 jaar)
aanschaffen. Deze lees- en doeboeken helpen uw kind aan de hand
van verhalen en oefeningen zich voor te bereiden op deze grote stap.

Basisschool:

De Wereldschool biedt het basisonderwijs aan voor alle groepen of
klassen (volledig lespakket, losse vakken of alleen Nederlands).
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Wereldschool adviseert om een paar weken na aankomst met
Nederlands lessen te starten om taalachterstand te voorkomen.
Middelbare school:

De Wereldschool biedt voortgezet onderwijs aan op drie niveaus:
vmbo-theoretische leerweg, havo- en vwo-niveau
(volledig lespakket, losse vakken of alleen Nederlands). Alle vakken
lopen synchroon met het voortgezet onderwijs in Nederland en leiden
op tot het staatsexamen.
In Nederland gelden strenge eisen met betrekking tot de instroom in
een gewenst profiel, sector of vervolgstudie in het voortgezet
onderwijs. Om aansluitingsproblemen te voorkomen, adviseren wij
ouders ongeveer één jaar voor terugkeer contact op te nemen met de
Wereldschool. Indien nodig kan de Wereldschool aanvullende vakken
bieden om aansluiting in Nederland te realiseren.

IB Nederlands

Als uw zoon of dochter op een internationale school het IB-diploma
programma gaat volgen en ook Nederlands wil opnemen als een van
de zes examenvakken, kan dat via de Wereldschool. Uw kind wordt
dan een self-taught student die op afstand begeleid wordt.

Kortingsafspraken met de Wereldschool
1) Korting peuter- en kleuteronderwijs
15% korting op het peuterpakket en het kleuterpakket Nederlands van de Wereldschool.
2) Kortingen Nederlands compleet
15% korting op het Nederlands Compleet/Online basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Daarboven op krijgen gezinnen 10% korting op losse vakken (niet i.c.m. pakket korting) of
€200 pakketkorting bij aanschaf van het basispakket (Nederlands compleet, rekenen,
begrijpend lezen of schrijven) of €300 bij aanschaf van het volledige lespakket basisonderwijs
(i.c.m. Nederlands compleet).
3) Korting Nederlands basis
Gezinnen die kiezen voor Nederlands basis komen in aanmerking voor een pakketkorting van
€200 pakket bij aanschaf van Nederlands basis, Rekenen, Begrijpend lezen en/of schrijven of
€300 bij aanschaf van een volledig lespakket i.c.m. Nederlands basis.

Informatie
Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u contact opnemen met de Wereldschool. Wij zijn
telefonisch bereikbaar op +31320-229927 en per mail op info@wereldschool.nl. Ook kunt u terecht op
onze website www.wereldschool.nl.
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