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NIEUWSBRIEF
Dag allemaal,

 
Een nieuwe nieuwsbrief voor jullie waarin we weer 

even terug kijken naar het laatste deel van het 
afgelopen schooljaar en ook nog even terugkijken 
op het schooljaar 2021 / 2022.. En verder nog wat 

algemene informatie over het afnemen van 
toetsen / testen en het CNaVT. Ik loop aan de hand
van wat punten graag nog een keer door een druk, 

maar super gezellig schooljaar heen.
 

+260 765 02 40 28
ntsl.zambia@gmail.com
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veel

leesplezier
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KONINGSDAG - ZATERDAG  23 APRL 2022
 
 
 

Na de gezellige morgen rondom stripverhalen zijn we daarna op weg 
gegaan naar onze laatste zaterdagmorgen. Dit keer stond de 

Koningsdag op het programma op zaterdag 23 april en opnieuw in 
de gezellige tuin van Katleen. Dit jaar hebben we er een gezamenlijk 

feest van gemaakt; een feest voor alle Belgische en Nederlandse 
kinderen. Normaal stond het aparte, Belgische feest meer richting 

het einde van het schooljaar gepland, maar we hebben besloten om 
dit vanaf nu samen te brengen tot een groot feest voor allemaal. Dus 

begin alvast maar spulletjes te verzamelen voor de rommelmarkt, 
want die zal zeker weer terugkomen. Zet de datum dus alvast met 

grote letters in jullie agenda!!



. 
 

Nieuwe leerkracht 
VO 4

MIEKE VERSLEEGERSVoor het volgende jaar gaan we een 
grote stap maken binnen het VO, 
doordat we verder gaan met VO 4 en 
de leerlingen krijgen nu ook les 
richting het examen CNaVT. Deze 
lessen op school en de extra hulp 
voor hun voorbereiding en 
afsluitende examen worden gegeven 
door Mieke, die het komende jaar op 
de vrijdagmiddag met deze groep 
aan de slag zal gaan.

Wat informatie over het CNaVT:
‘Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is verantwoordelijk voor

toetsing en certificering van leerders die het Nederlands als Vreemde Taal leren’. 
 (Van de site van het CNaVT).

 
Wat?  Het CNaVT biedt vijf examens aan, verdeeld over drie functionele
domeinen: het maatschappelijke, het professionele en het educatieve domein.
Het examenaanbod omhelst examens van niveau A2 tot en met niveau C1 van
het ERK.
Door wie?   Het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) en medewerkers
van de Radboud Universiteit ontwikkelen de examens in opdracht van de
Taalunie.
Voor wie? Voor mensen die het Nederlands als Vreemde Taal leren en hun talig
functioneren in het Nederlands willen bewijzen met een internationaal erkend certificaat.
Hoe?  Inschrijven voor een CNaVT-examen doet u via de Administratieve
Module CNaVT. De CNaVT-examens worden georganiseerd tussen 1 en 15 mei.
Uiterlijk in juli worden de examenresultaten bekendgemaakt.
Informatie van de site van het CNaVT - https://cnavt.org/

http://cnavt.org/het-examen-nederlands
http://www.cteno.be/
http://taalunie.org/organisatie/wat-is-de-taalunie
https://cnavt.org/inschrijven
https://cnavt.org/


Afscheid van 
Kayula & Malaika

Met de kerstmis hebben we al 
afscheid moeten nemen van een 

paar kinderen, die naar Nederland 
zijn vertrokken. Ook nu vertrekken 
er helaas weer een paar kinderen, 
en dit zijn Malaika en Kayula, die 

NTSL gaan verlaten en op weg 
gaan naar een nieuwe 

bestemming. Heel veel succes en 
plezier op een hele nieuwe plek en 

een nieuwe school! 

DANK JUF KATLEEN
Verder wil ik via deze weg ook graag nog 
even dank zeggen aan Katleen, die ons op 
een geweldige manier geholpen heeft op 
de maandagmiddag tijdens de lessen aan 
groep drie en vier. Geweldig enthousisame 
en supergezellig met haar er bij! Dank je 
wel, Katleen. Helemaal top!
En ik wil haar ook heel graag bedanken 
voor de mogelijkheid voor het organiseren 
van de culturele activiteiten op de 
zaterdagmorgen in haar tuin. Een perfecte 
plek om dit soort evenementen te 
organiseren en daar hebben we afgelopen 
jaar dankbaar gebruik van gemaakt. 
Samen met de gastvrijheid van de families 
van Thillo en Tabben, zijn al deze 
evenementen een groot succes geworden. 
Heel veel dank daarvoor!



We zijn ook weer verder gegaan met het afnemen van de 
diverse toetsen en testen die ‘standaard’ zijn binnen het 

schooljaar. Daarin maak je als school altijd een verschil in 
twee soorten toetsen:

1. De METHODEGEBONDEN TOETSEN, waarbij wordt 
bekeken of de leerlingen de lesstof die ze net hebben 

geleerd voldoende beheersen. Deze toetsen horen bij de 
gebruikte methode, zoals Veilig Leren Lezen – Taal Actief – 
Nieuw Nederlands en worden meestal afgenomen bij het 
afsluiten van een thema of hoofdstuk. Verder worden ze 
gedurende het hele schooljaar afgenomen. En de toetsen 
sluiten in het algemeen ook direct aan op de stof die in de 

korte periode daarvoor behandeld is.

2. De NIET – METHODEGEBONDEN TOETSEN, zoals DE CITO 
/ (AVI TOETSEN). Bij de toetsen van CITO wordt de uitslag 

vergeleken met die van alle kinderen in Nederland uit 
hetzelfde leerjaar. Deze toetsen worden meestal elk half 
jaar afgenomen en bij ons op school is dat in de maand 
januari / februari en in de maand mei / juni. De periode 

waarover deze toetsen afgenomen wordt is dus veel 
ruimer, terwijl de aansluiting bij de stof lang niet altijd 

direct duidelijk is.

TOETSEN



DANK aan LEERLINGEN
Zoals jullie ook in de vorige 
nieuwsbrief hebben kunnen 
zien, hebben we dit jaar heel 
veel gedaan, veel plezier 
gehad en vooral ook heel veel 
geleerd. Het zit er bijna op en 
dan kunnen de kinderen 
allemaal genieten van een 
welverdiende vakantie. Want 
ik heb het al vaker gezegd en 
wil het graag nog eens 
herhalen:

Groot respect voor alle kinderen, die vaak aan het einde van een lange 
dag op hun dagschool naar de Nederlandse les komen en daar nog 
eens drie uur les krijgen over woordjes uit de woordenschat, hoe je 
een werkwoord in de verleden tijd schrijft, wat een onderwerp en 

persoonsvorm is en waarom je een vraagzin elke keer met een 
vraagteken moet afsluiten.

 
 



Einde Schooljaar
Dit is de laatste nieuwsbrief van het jaar. Het volgende schooljaar zijn we 
gewoon weer terug en dan zullen er drie nieuwsbrieven zijn. 

Ik zal op KLASBORD nog even een aantal links geven voor de vakantietijd, 
zodat de kinderen altijd nog wat kunnen doen tijdens de vakantie, mochten 
ze er zin in hebben. Daar zijn dan mogelijkheden voor taalspelletjes, 
Nederlandstalige video’s en andere mogelijkheden om met taal bezig te 
blijven, ook in de vakantie.

 
MAAR wat heel belangrijk blijft, nooit verveeld, een hele leuke bezigheid is 

voor in de vakantie EN je steekt er enorm veel van op is: LEZEN!
 

Dat kunnen de kinderen niet vaak genoeg doen (zeker ook tijdens 
de zomervakantie) en mochten jullie in Nederland of Belgie zijn, 

koop een mooi boek voor ze, want hoeveel en hoe mooi de 
digitale boeken ook zijn (en het is fantastisch dat het er is!), het

ECHT in de handen hebben van een nieuw boek en het elke keer 
letterlijk en figuurlijk omslaan van een bladzijde is en blijft 

geweldig. Een nieuw boek van bijvoorbeeld Dolfje Weerwolfje, De 
Boomhut en Vos en Haas is geweldig om zelf te lezen, maar van 

het voorlezen ervan geniet je als ouder ook, dus dan is het 
dubbele pret.



Om te eindigen in stijl, want we zijn tenslotte een Nederlandse Taalschool, 
hier een paar mooie en vooral passende spreekwoorden met betrekking tot 

het afgelopen schooljaar:

Tijdens dit schooljaar zijn  we echt VAN A TOT Z bezig geweest. 
Alle kinderen kwamen er al snel achter: ALS JE A ZEGT, MOET JE OOK B 

ZEGGEN.
Wat ik elke keer zo knap vond dit hele jaar bij allemaal: DE AANHOUDER 

WINT!
Dat was elke keer lang niet allemaal even makkelijk, maar: WIE NIET WAAGT, 

DIE NIET WINT, dus NOOIT GESCHOTEN, ALTIJD MIS.
En op die manier leerden alle kinderen de stof KENNEN ALS HET ABC.

Alhoewel, de regel van sterke- en zwakke werkwoorden was in het begin 
soms EEN COMPLEET ABACADABRA en hadden enkele kinderen moeite OM 

DE BOMEN DOOR HET BOS TE KUNNEN ZIEN.
Hoe weet je nu WAAR ABRAHAM DAN EIGENLIJK DE MOSTERD VANDAAN 

HAALT?
Maar MET VALLEN EN OPSTAAN en heel goed DE SCHOUDERS ER ONDER 

ZETTEN en zelfs af en toe echt DOOR DE ZURE APPEL HEEN BIJTEN, kwamen 
ze er snel achter dat KEULEN EN AKEN OOK NIET OP ÉÉN DAG GEBOUWD 

ZIJN en dat je MET EEN BEETJE VALLEN EN OPSTAAN weet dat VELE WEGEN 
TENSLOTTE NAAR ROME LEIDEN.

Want dat moet je nooit vergeten: OEFENING BAART KUNST!

Daarom NEEM IK MIJN PETJE AF voor jullie allemaal!
En ik GEEF jullie graag EEN ENORME PLUIM, want dat jullie allemaal geweldig 

gewerkt hebben STAAT ALS EEN PAAL BOVEN WATER.

En daarom geniet van jullie vakantie, want NA GEDANE ARBEID IS HET GOED 
RUSTEN.

Meester Bert.

Meester Bert wil nog wat zeggen...


