Kosten

Overige adressen

De
De NTC
NTC lessen
lessen worden
worden door
door het
het NederNederlandse
landse Ministerie
Ministerie van
van Wetenschap
Wetenschap en
en
Onderwijs
gesubsidieerd.
Deze
subsidie
Onderwijs gesubsidieerd. Deze subsidie
dekt
dekt echter
echter slechts
slechts een
een deel
deel van
van de
de
uitgaven.
Om
uw
kind
van
de
noodzakeuitgaven. Om uw kind van de noodzakelijke
lijke leerleer- en
en hulpmiddelen
hulpmiddelen te
te voorzien
voorzien
wordt
er
een
kleine
eigen
bijdrage
wordt er een kleine eigen bijdrage
gevraagd.
gevraagd. Deze
Deze bijdrage
bijdrage wordt
wordt gebruikt
gebruikt
voor
de
aanschaf
van
boeken
en
voor de aanschaf van boeken en ander
ander
lesmateriaal.
lesmateriaal.

Frau
Frau Kerstin
Kerstin Holke
Holke
(administratie)
(administratie)

Am
Am Görfeld
Görfeld 22
48455
48455 Bad
Bad Bentheim
Bentheim
tel:
0049
tel: 0049 (0)5921/96-1132
(0)5921/96-1132
email:
email: kerstin.holke@grafschaft.de
kerstin.holke@grafschaft.de
Stichting
Stichting Nederlands
Nederlands Onderwijs
Onderwijs
(SNOB)
in
het
Buitenland
in het Buitenland (SNOB)
Parkweg
Parkweg 20a
20a
2271
AJ
2271 AJ Voorburg
Voorburg
tel:
(0)70/3866646
tel: 0031
070/3866646
fax:
0031
(0)70/38731
54
fax: 070/38731 54
email:
email: info@stichtingnob.nl
info@stichtingnob.nl

Nederlandse Taal
en Cultuur in Niedersaksen

Verdere informatie
Grundschule
BadRhede/Ems
Bentheim
Ludgerusschule

Aanmelden

Verdere
Verdere informatie
informatie vindt
vindt uu op
op onze
onze site
site
www.ntc-niedersachsen.nl
www.ntc-niedersachsen.nl

www.ntc-niedersachsen.nl

Aanmelden
Aanmelden kan
kan telefonisch
telefonisch
of
of via
via de
de mail
mail bij:
bij:
Onderwijs voor Nederlandse en
Nederlandstalige kinderen in Niedersaksen

Herr
Herr Steffan
Steffan Glüpker
Glüpker (voorzitter
(voorzitter bestuur)
bestuur)
Oorder
Weg
92
Oorder Weg 92
48531
48531 Nordhorn
Nordhorn
tel:
00
tel: 0049
49 (0)59
(0)5921
21//32600
32600
email:
email: gluepker@t-online.de
gluepker@t-online.de
Frau
(coördinator)
Frau Brenda
Brenda Bednarski
Bednarski (coördinator)
Ginsterweg
11
Ginsterweg 11
49824
49824 Laar
Laar
tel:
00
tel: 0049
49 (0)59
(0)5947
47//91
9109
0950
50
email:
email: bednarskibrenda@aol.com
bednarskibrenda@aol.com

Grundschule
Grundschule Laar
Laar

Voor wie is het onderwijs?

Initiatief

Lessen en lesuren

Voor
Voor alle
alle kinderen
kinderen tussen
tussen de
de 44 en
en 18
18 jaar
jaar
met
met de
de Nederlandse
Nederlandse nationaliteit
nationaliteit en
en
Nederlandstalige
Nederlandstalige kinderen
kinderen uit
uit andere
andere
lidstaten
lidstaten van
van de
de Europese
Europese Unie
Unie (NTC(NTC-richrichting
1
of
2)
ting 1 of 2)

NTCN
NTCN onderwijs
onderwijs is
is een
een initiatief
initiatief van
van de
de
Landesschulbehörde,
Landesschulbehörde, de
de lokale
lokale overheden
overheden
uit
uit de
de Landkreis
Landkreis Grafschaft
Grafschaft Bad
Bad Bentheim
Bentheim
en
en de
de schoolleiders
schoolleiders ..

De
De lessen
lessen worden
worden gegeven
gegeven door
door NederNederlandse
landse leerkrachten
leerkrachten met
met vereiste
vereiste opleiopleiding
op
Duitse
scholen,
die
daarvoor
ding op Duitse scholen, die daarvoor
lokalen
lokalen ter
ter beschikking
beschikking stellen.
stellen.

NTC
NTC richting
richting 1:
1: Gericht
Gericht op
op directe
directe aansluiting
aansluiting bij
bij
onderwijs
in Nederland
hethet
onderwijs
in Nederland

De
De Stichting
Stichting Nederlands
Nederlands Onderwijs
Onderwijs in
in
het
Buitenland,
de
SNOB,
biedt
ondershet Buitenland, de SNOB, biedt ondersteuning
teuning aan
aan die
die scholen
scholen die
die dit
dit onderwijs
onderwijs
willen
geven.
willen geven.

NTC
NTC richting
richting 2:
2: Deze
deze richting is niet primair
gericht
op
terugkeer
gericht op terugkeer in
in het
het Nederlands
Nederlands onderwijs.
onderwijs.
Kerndoelen
Kerndoelen en
en tussen
tussendoelen
doelen voor
voor verschillende
verjaargroepen
worden op een
maximale
schillende jaargroepen
worden
op eenafstand
maximale afvan
2 jaar
gevolgd.
Deze kinderen
spreken
stand
van 2
jaar gevolgd.
Deze kinderen
thuis
Nederlands,
maar eenmaar
andere
is
spreken
thuis Nederlands,
eentaal
andere
dominanter.
taal is dominanter.

NTC-onderwijs
NTC-onderwijs wordt
wordt per
per schooljaar
schooljaar (bij
(bij
40
schoolweken)
in
4
lesuren
van
elk
45
40 schoolweken) in 4 lesuren van elk 45
minuten
minuten per
per week
week gegeven.
gegeven. Er
Er wordt
wordt naar
naar
gestreefd
de
lessen
zo
goed
mogelijk
gestreefd de lessen zo goed mogelijk aan
aan
te
te laten
laten sluiten
sluiten aan
aan het
het normale
normale lesrooster.
lesrooster.

Aanleiding

Kerndoelen

De
De aanleiding
aanleiding van
van dit
dit project
project is
is om
om
Neder-landse
Neder-landse ouders
ouders in
in de
de Duitse
Duitse grensgrensstreek
de
mogelijkheid
te
bieden
hun
streek de mogelijkheid te bieden hun
kinderen,
kinderen, leerplichtig
leerplichtig en
en veelal
veelal onderwijs
onderwijs
volgend
op
Duitse
scholen,
het
contact
volgend op Duitse scholen, het contact
met
met de
de Nederlandse
Nederlandse Taal
Taal en
en Cultuur
Cultuur te
te
laten
onderhouden,
zo
niet
uit
te
breiden.
laten onderhouden, zo niet uit te breiden.

Het
Het NTC-onderwijs
NTC-onderwijs richt
richt zich
zich op
op de
de
volgende
volgende taalonderdelen:
taalonderdelen:
•• Woordenschat
Woordenschat
•• Lezen
Lezen
•• Spelling
Spelling

Waar wordt het gegeven?
NTC
NTC onderwijs
onderwijs wordt
wordt op
op het
het moment
moment gegegegeven
ven in: in:
Emlichheim,
Emlichheim, Laar,
Laar, Uelsen,
Uelsen, Bad
Bad Bentheim,
Bentheim,
Rhede
Rhede en
en Walchum.
Walchum.
Aan
Aan vijf
vijf typen
typen onderwijs:
onderwijs:
•• Kindergarten
Kindergarten
•• Grundschule
Grundschule
•• Hauptschule
Hauptschule
•• Realschule
Realschule
•• Gymnasium
Gymnasium
NTC-onderwijs
NTC-onderwijs wordt
wordt gegeven
gegeven als
als er
er
minimaal
minimaal 10
10 leerlingen
leerlingen per
per groep
groep aangemeld
aanzijn.
Bij zijn.
minder
beslist begemeld
Bij aanmeldingen
minder aanmeldingen
het
of het
start.start.
slistbestuur
het bestuur
ofonderwijs
het onderwijs

Daarnaast
Daarnaast is
is het
het kennis
kennis houden
houden van
van de
de
Nederlandse
Nederlandse cultuur
cultuur een
een belangrijk
belangrijk
onderdeel
onderdeel van
van de
de lessen.
lessen.

Doel van het onderwijs
Er
Er wordt
wordt gestreefd
gestreefd de
de leerlingen
leerlingen een
een zo
zo
rijk
rijk mogelijk
mogelijk aanbod
aanbod in
in de
de Nederlandse
Nederlandse
taal
taal aan
aan te
te bieden.
bieden.
Een
Een taalaanbod
taalaanbod dat
dat zo
zo veel
veel mogelijk
mogelijk hun
hun
leeftijdsniveau
leeftijdsniveau benadert,
benadert, zodat
zodat bij
bij een
een
eventuele
eventuele verhuizing,
verhuizing, beroepsopleiding
beroepsopleiding of
of
andere
andere vervolgopleiding
vervolgopleiding in
in Nederland,
Nederland, de
de
overstap
overstap naar
naar het
het Nederlandse
Nederlandse onderonderwijssysteem
wijssysteem versoepeld
versoepeld wordt.
wordt.

Ludgerusschule
Grundschule BadRhede/Ems
Bentheim

Onderwijsinspectie
Het
Het onderwijs
onderwijs staat
staat onder
onder toezicht
toezicht van
van
de
de Nederlandse
Nederlandse onderwijsinspectie.
onderwijsinspectie.

