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Inleiding 
Geachte ouders,  
  
Deze schoolgids geeft een beeld van de wijze waarop wij, als bestuur en team, het onderwijs en de 
opvoeding op de HSL vorm geven. Veel zaken die voor u, uw kinderen en onze school van belang zijn, vindt 
u in deze gids. Er komen onder andere organisatorische en onderwijskundige zaken aan bod.  
  
De HSL is een onderwijskundig begrip in Singapore en daarbuiten. Zij kent een historie van bijna 100 jaar en 
is de grootste Nederlandstalige school in het buitenland. Op de HSL gaan een goede sfeer en optimale 
onderwijsprestaties hand in hand. Wij streven ernaar dat de kinderen veel leren en met plezier naar school 
gaan. Dit wordt dagelijks vormgegeven door een hecht, enthousiast en zeer gemotiveerd team van 
leerkrachten, administratief en ondersteunend personeel. Als Nederlandstalige school met een internationale 
dimensie hechten wij grote waarde aan het scheppen van een optimaal leef- en werkklimaat met een 
thuisgevoel. De HSL biedt een kindvriendelijke, veilige en geordende omgeving waarin kinderen worden 
uitgedaagd om doelgericht te leren en samen te werken.  
  
De schoolgids wordt ieder jaar herschreven en bevat belangrijke informatie voor het gehele schooljaar. We 
raden u dan ook aan de schoolgids zorgvuldig door te lezen en goed te bewaren. Heeft u na het lezen van de 
schoolgids nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact met ons op te nemen. 
  
U bent van harte welkom! 
Namens het team,  
  
  
Paul Rombeek                                       Meino Meines 
President Board of Directors               Principal 
Hollandse School Limited                    Hollandse School Limited  
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1. De school: wie wat waar 
 
1.1. Contactgegevens 
Hollandse School Limited 
65 Bukit Tinggi Road 
Singapore 289757 
Tel: +65 6466 0662 
 
Aanmelding:  admissions@hollandseschool.org  
Algemene informatie: adminhsl@hollandseschool.org   
CPE registratienummer: 198202285D 
 

1.2. Organogram 
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1.3. Bestuur 
Het bestuur van de HSL bestaat bij aanvang van het schooljaar 2019 - 2020 uit de volgende leden: 
 

● Paul Rombeek                 (voorzitter) 
● Joris van Brussel    (vice-voorzitter) 
● Milo Schoonheym    (penningmeester) 
● Hannah Olijhoek                (secretaris) 
● Christine Hogebrug - Pannenborg  (lid) 
● Erwin de Villeneuve    (lid) 
● Berend Jan Zonneveld    (lid) 
● Arjan Kuipers     (lid) 
● Tham Wan Loong    (lid) 
● Baey Cheng Song    (lid) 
● Lai Kuan Loong    (lid) 

 

1.4. E-mailadressen HSL 
● Directeur    directiehsl@hollandseschool.org  
● Bestuur                 bestuurhsl@hollandseschool.org  
● Adviesraad    adviesraad@hollandseschool.org  

 
● Administratie 

○ Aanmelding   admissions@hollandseschool.org 
○ Algemene informatie       adminhsl@hollandseschool.org 
○ Finance department  financialhsl@hollandseschool.org  
○ School Health coördinator health@hollandseschool.org  
○ Bibliotheek   bibliohsl@hollandseschool.org  
○ NSA    nsa@hollandseschool.org  

 
● Jip & Janneke 

○ Groep Geel   jenjgeel@hollandseschool.org 
○ Groep Groen   jenjgroen@hollandseschool.org  
○ Groep Rood   jenjrood@hollandseschool.org 
○ Groep Blauw   jenjblauw@hollandseschool.org  

 
● Gym/sport    sport@hollandseschool.org  

 
● Woodlands transport services 

○ Registratie   schoolbus@hollandseschool.org  
○ Algemeen   schoolbus@hollandseschool.org 

 
 
De groeps- en vakleerkrachten zijn te bereiken op hun school e-mailadres. Deze e-mailadressen ontvangt u 
rechtstreeks van de leerkrachten.  
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2. Hollandse School Limited 

Nederlands onderwijs met een internationale dimensie.  
 
2.1. Korte geschiedenis  
Al sinds 1920 wordt er les gegeven aan Nederlandse kinderen in Singapore. De eerste acht jaar gebeurde dat 
in een biljartzaaltje van de Hollandse Club, toen nog gelegen aan Cairnhill Road. In 1928 werd de K.P.M. 
School opgericht voor kinderen van werknemers van de Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. De school 
was gehuisvest aan Orange Grove Road en een gedeelte van het oude gebouw staat ook nu nog bij de 
tennisbanen van het Shangri-La hotel. Een plaquette herinnert aan de voormalige bestemming van het 
gebouw. In oktober 1984 werd het huidige schoolgebouw aan Bukit Tinggi Road officieel geopend door de 
toenmalige minister van onderwijs, de heer Deetman. In het schooljaar 1994-1995 en in het schooljaar 1997-
1998 is het schoolgebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel. In 2002 is het nieuwe gebouw van 
peuterschool ‘Jip & Janneke’ geopend. In 2007-2008 werd het schoolgebouw uitgebreid met een vleugel 
waar momenteel de groepen 4, logopedie en muziek in gehuisvest zijn. Het Mr Dolaplein is in 2002 ook 
uitgebreid met 2 lokalen. De laatste toevoeging aan het schoolgebouw zijn extra lokalen die in de zomer van 
2014 zijn toegevoegd. 
 

2.2. Naam  
In het verleden werd de naam Hollandse Lagere School (HLS) gebruikt. Sinds de start van de basisschool en 
de ingebruikname van het nieuwe gebouw is onze school een ‘limited’ (naamloze vennootschap). Sindsdien 
heet de school Hollandse School Limited (HSL). 
 

2.3. Bestuursvorm 
De Hollandse School Limited is een school van neutraal-bijzondere signatuur en een rechtspersoon (Limited) 
naar Singaporees recht. Dat betekent dat de school zelfstandig is. Zij is niet afhankelijk van bijvoorbeeld een 
overheidsinstantie of een levensbeschouwelijke instelling en ook niet organisatorisch verbonden met andere 
scholen. Alle ouders zijn lid (Member) van de Hollandse School Limited. Het bestuur van de Hollandse 
School Limited (de Board) bestaat uit vertegenwoordigers van de zogeheten “founding members” (Shell, 
ABN-AMRO, Heineken en Philips) en eventueel overige daartoe benoemde vertegenwoordigers. Het bestuur 
is belast met het besturen van de school. De dagelijkse leiding ligt in handen van de directie, bestaande uit de 
directeur. De directeur wordt bijgestaan door een managementteam van 2 leden. Het bestuur legt 
verantwoording af over het gevoerde beleid tijdens de AGM-vergadering die minimaal eenmaal per jaar 
gehouden wordt.  
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2.4. Locatie 
De school staat in de Republic of Singapore, een kleine stadstaat in Zuidoost-Azië. 
Singapore heeft een tropisch klimaat met temperaturen die schommelen tussen de 25 en 35 graden Celsius. 
De school staat in een rustig gedeelte van Singapore, dicht bij het Bukit Timah Nature Reserve. Rond de 
school bevinden zich nog enkele andere scholen, waarmee we nauw samenwerken: de ‘Singapore 
International Korean School’, ‘Chatsworth International School’ en de ‘Swiss School’. 

 
2.5. Leerlingenaantal 
Dit schooljaar starten we met ruim 300 leerlingen op de basisschool en 65 leerlingen op de peuterschool Jip 
en Janneke. 

 
2.6. Visie van de HSL 
Visie: 
“Door gedeeld eigenaarschap vindt continue coöperatief leren plaats ter voorbereiding op een dynamische 

mondiale samenleving” 
  
Het team van de HSL wil de kinderen helpen leren, ze laten genieten van hun leren en ze de kennis en 
vaardigheden laten opdoen waar ze de rest van hun leven wat aan hebben. De HSL staat voor: 

Inspirerende leerkrachten. 
Gepassioneerde studenten. 

Vaardigheden voor het leven. 
  
We zijn inspirerende leerkrachten die kinderen helpen leren en ze laten genieten van hun leren, zodat het 
gepassioneerde studenten worden die vaardigheden voor het leven ontwikkelen. 
 
Visie op leren:  
 
“Leren is een continu proces waar nieuw en geconsolideerd leren samengaat wanneer kennis, vaardigheden 
en begrip worden verworven. Leren vindt plaats in een veilige omgeving en in alle aspecten van sociale, 
emotionele, creatieve, fysieke en academische ontwikkeling, 
en internationaal bewustzijn. 
 
 
In dit hoofdstuk geven we een onderbouwing van het onderwijs waar de HSL voor staat. 

2.6.1. Internationale dimensie 
Onze school neemt in het buitenland een bijzondere positie in:  het is een Nederlandse basisschool in 
Singapore. We vinden het van groot belang dat we kinderen buiten Nederland en België de mogelijkheid 
kunnen bieden om het basisonderwijs in het Nederlands te volgen en ze tegelijkertijd een uitstekende 
aansluiting op het internationaal onderwijs in Singapore of elders in de wereld kunnen bieden. 
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Onze leerlingen hebben de mogelijkheid om na de HSL te kiezen voor het Nederlands (voortgezet) onderwijs 
in Nederland of het internationaal onderwijs. 
De school heeft een internationaal karakter. We ontvangen niet alleen leerlingen van scholen uit Nederland 
en België, maar ook van scholen elders in het buitenland (waaronder internationale scholen) en van 
ingezetenen van Singapore. Veel kinderen hebben al op allerlei plaatsen in de wereld gewoond en brengen 
een enorme internationale ervaring met zich mee. Vanwege deze internationale populatie binnen onze school 
en vanwege onze doelstelling om de leerlingen na de HSL meerdere mogelijkheden te geven in het kiezen 
van vervolgonderwijs, bieden we hoogwaardige Engelse lessen aan om zo te garanderen dat leerlingen te 
allen tijde succesvol kunnen overstappen naar het internationaal, dan wel het Nederlands onderwijs. Het 
lesprogramma is dan ook gericht op het verruimen van deze internationale dimensie.  
 

2.6.2. Het leren voor de 21ste eeuw 
Het leren voor de 21ste eeuw heeft als doel leerlingen voor te bereiden op de 21ste eeuw. In de 21ste eeuw 
verwachten we verdergaande ingrijpende maatschappelijke veranderingen die vereisen dat leerlingen 
voorbereid worden op een dynamische wereld die continue eist dat je je aanpast en dat je blijft leren en 
innoveren. Technologie zorgt ervoor dat informatie en opvattingen overal en altijd op een interactieve wijze 
beschikbaar zijn. Leerkrachten coachen, begeleiden en leren samen met de leerlingen keuzes te maken, 
informatie te valideren, verbanden te leggen en deelnemer te worden in de kennisontwikkeling. 
De kinderen groeien op in de kennismaatschappij. Deze kennismaatschappij vraagt om mensen die kritische 
en weloverwogen keuzes kunnen maken, die zich hierin kunnen bewegen en die hun talenten kunnen 
ontwikkelen: zelfbewuste, weerbare, flexibele en verantwoordelijke mensen die een leven lang leren en die 
in staat zijn samen te werken en samen nieuwe kennis te verwerven (coöperatief leren). 
 
 

2.6.3. De kennis over het leren 
Onze kennis over leren en ontwikkelen is veranderd door de opkomst van het onderzoek naar de werking van 
de hersenen. We weten nu dat als de hersenen actief zijn, ze letterlijk verbindingen maken in ons hoofd. 
Leren gaat om het leggen van verbindingen tussen de nieuwe leerstof en de oude leerstof. De kennis die we 
nu hebben over hoe onze hersenen werken en hoe we leren, wordt toegepast in ons onderwijs.  
 

2.6.4. Meervoudige intelligentie 
Meervoudige intelligentie is een begrip dat rond 1980 door Howard Gardner is geïntroduceerd. Hij 
onderscheidt 8 verschillende intelligenties en in elk persoon zit een verzameling van deze 
intelligenties/talenten. Op de HSL proberen we een afwisselend beroep te doen op deze verschillende 
talenten. Leerlingen worden zo bewust gemaakt van hun sterke kanten en worden gestimuleerd om de 
minder sterke kanten te ontwikkelen. Op deze manier kan het leren een persoonlijker proces worden.  
 

2.7. Missie van de HSL 
Met het bestuur en het team hebben we aan de hand van bovenstaande inzichten een missie ontwikkeld die 
richting geeft aan ons onderwijsprogramma en aan onze doelstellingen: 
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“De Hollandse School in Singapore biedt een uitstekende leerervaring met een internationale dimensie en 
een optimale aansluiting op zowel Nederlands als internationaal onderwijs.” 
  
Onze school heeft een tweeledige missie: 

1. We bieden leerlingen de mogelijkheid het Nederlandse basisonderwijs voort te zetten in Singapore 
en garanderen een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs in Nederland. 

2. We bieden daarnaast leerlingen de mogelijkheid om aan het eind van de basisschoolperiode op de 
HSL succesvol het internationaal onderwijs in te stromen. 

  
“De Hollandse School in Singapore wil excellent onderwijs aanbieden met een gecombineerd Nederlands en 
internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die openheid, 
respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel individuele aandacht, 
halen we het beste uit elk kind.” 
 
De HSL kiest voor een profiel met een sterk Nederlands curriculum (taal & rekenen), tweetaligheid en de 
International Primary Curriculum (IPC) als speerpunten.  
 

2.8. Aandacht voor leren 
De missie van de HSL geeft aan dat het leerproces van de leerlingen centraal staat. Als organisatie willen we 
altijd in ontwikkeling blijven en de inhoud en de organisatie van ons onderwijs, de gebruikte middelen, de 
professionaliteit van het team, en de inrichting/aankleding van het gebouw voortdurend onder de loep nemen 
om te bekijken of we onderdelen kunnen verbeteren om leerlingen beter te kunnen laten leren. 
 

2.9. Professioneel onderwijzen 
Op de HSL bieden we kwalitatief hoogstaand onderwijs dat rekening houdt met de verschillende manieren 
waarop leerlingen het beste presteren. We houden rekening met individuele behoeften, interesses en doelen. 
We maken het leren persoonlijk, zodat elk kind het onderwijs aangeboden krijgt dat het wil en nodig heeft. 
Voor dit persoonlijk leren moeten vaardigheden verworven worden, die we in drie categorieën kunnen 
verdelen: 

● Functionele vaardigheden 
● Denk- en leervaardigheden 
● Persoonlijke vaardigheden 

  
Functionele vaardigheden zijn taalvaardigheid, rekenvaardigheid en ICT. 
 
Denk- en leervaardigheden zijn vaardigheden die leerlingen moeten verwerven om effectieve leerlingen te 
worden. Beheersing van deze vaardigheden stelt leerlingen in staat om hun leeropbrengsten te verhogen 
doordat ze het vermogen ontwikkelen om: 

● hun prestaties te verbeteren door het toepassen van diverse leerbenaderingen in verschillende vakken 
● te leren leren en de wijze waarop ze denken en leren te volgen, te evalueren en te veranderen 
● onafhankelijke leerlingen te worden die weten hoe ze hun eigen ideeën kunnen ontwikkelen, kennis 

kunnen verwerven en de verworven kennis kunnen toepassen in een andere context. 
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Persoonlijke vaardigheden zijn de vaardigheden om persoonlijke effectiviteit te ontwikkelen en op de HSL 
staan zij centraal als “persoonlijk doel”. Beheers je deze vaardigheden, dan ben je in staat zelfmanagement te 
realiseren en effectieve sociale- en werkrelaties te onderhouden.  
 

2.10. Doen wat werkt! 
Voor de continue verbetering van onze school maken we vanuit onze visie een groot aantal keuzes. We 
willen vooral die keuzes maken die effect hebben op onze dagelijkse onderwijspraktijk. Zowel voor de 
basisvakken Nederlands, Engels en rekenen, als voor het Structureel Coöperatief Leren (SCL) en het 
International Primary Curriculum (IPC) wordt het onderwijs steeds meer gesteund door uitvoerige en 
praktische informatie vanuit de wetenschap over onderwijzen. 
De onderwijswetenschapper dr. Robert Marzano heeft een meta-analyse van 30 jaar onderwijsonderzoek 
doorgevoerd. Zijn boeken hebben grote invloed op het streven naar ‘research-based’ werken aan 
onderwijsverbetering op scholen. De HSL werkt onder anderen aan de invoering van een 9-tal didactische 
strategieën die volgens Marzano aangetoond hebben dat ze werkelijk effect hebben op de prestaties van de 
leerlingen.  
 
Sinds 2007 is hoogleraar Beleidsstudies in Canada, Michael Fullan, betrokken bij de 
onderwijsontwikkelingen op taal- en rekengebied in het basisonderwijs in Nederland. Wij baseren ons beleid 
daarom onder andere op het boek ‘Passie en kracht in schoolontwikkeling’ van Michael Fullan, evenals 
adviezen van gerenommeerde onderwijsinstituten in Nederland en de Taalpilots en Rekenpilots methoden die 
ons per internet ter beschikking staan. 

 
2.11. Continue verbeteringsproces 
Het Nederlands curriculum zal dit schooljaar in de onder- en bovenbouw verder worden ontwikkeld aan de 
hand van de onderwijskundige doelen die zijn opgenomen in het Schoolontwikkelplan 2019-2020. De 
meerjaren onderwijskundige doelen staan vermeld in het Schoolplan 2019-2023. 
 
Binnen het Engels curriculum is het streven/doel om het voor kinderen die reeds 3 jaar op de HSL les hebben 
gevolgd mogelijk te maken in het internationale onderwijs verder te gaan als “mainstream English” 
leerlingen: 
 

1. voor leerlingen, die na groep 8 in het voortgezet onderwijs instromen 
2. voor leerlingen, die vanuit een lagere groep Singapore verlaten. 

 

2.12. Taken binnen de HSL 

2.12.1. Directie en managementteam 
Het managementteam bestaat uit de directeur en 2 managementteamleden. Peuterschool Jip & Janneke en de 
groepen 1 t/m 8) worden aangestuurd door het management team. 
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Het managementteam is verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid in de school. De directeur is 
eindverantwoordelijk en rapporteert aan het bestuur van de Hollandse School Limited. 

 
2.12.2. Learning Support Centre (LSC) 
De HSL beschikt over twee interne begeleiders (IB-ers), waarbij de één verantwoordelijkheid draagt voor de 
groepen van Jip & Janneke tot en met groep 4 en de ander voor de groepen 5 tot en met 8. De IB-ers 
coördineren het Learning Support Center (LSC) en de zorgstructuur binnen de school. Dit houdt onder meer 
in dat de IB-ers verantwoordelijk zijn voor het zorgbeleid op school. Zij zijn een aanspreekpunt voor 
hulpvragen van leerkrachten en ouders en zij coördineren en begeleiden de zorg voor leerlingen met 
specifieke onderwijsbehoeften, zowel binnen als buiten de klas. De extra steun die we aan kinderen geven 
wordt in overleg met de leerkracht vormgegeven.  
Het LSC team bestaat verder uit een aantal mensen dat ondersteuning biedt: een fulltime remedial teacher, 
een gedragscoördinator en een parttime logopediste. Het LSC team onderhoudt ook de contacten met LSC’ s 
van andere scholen in Singapore. Ook is er de mogelijkheid tot overleg en het neerleggen van een hulpvraag 
bij externe instanties, zoals een psychologisch onderzoek of begeleiding buiten school.   

 
2.12.3. Coördinatoren 
De coördinatoren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de HSL. Zij initiëren support, coachen 
leerkrachten, voeren vakspecifiek onderzoek uit en adviseren bij het opstellen van het beleid. 
  
Coördinatoren: 

● Coördinator Engelse taal 
● Coördinator ICT 
● Coördinator International Primary Curriculum (IPC) 
● Coördinator Nederlandse taal 
● Coördinator Rekenen 
● Coördinator Structureel Coöperatief Leren (SCL) 
● Coördinator Gedrag 
● Coördinator ‘Early Years’ 

2.12.4. Groepsleerkrachten 
Rond maart van ieder schooljaar adviseert de directie het bestuur over het aantal leerkrachten dat het 
volgende schooljaar nodig lijkt te zijn. Dat is elk jaar weer een lastige beslissing, omdat op dat moment voor 
veel ouders nog niet zeker is of men in Singapore blijft en er ook nog geen goed zicht is op nieuwe 
aanmeldingen. 
 
Gedurende het jaar vinden er soms mutaties plaats in het leerkrachtenbestand. Dit betreft vooral de lokaal 
aangestelde leerkrachten die gedurende het jaar vertrekken naar een andere posting. Het kan ook zijn dat wij, 
bijvoorbeeld door de vele nieuwe aanmeldingen in het lopende schooljaar, extra leerkrachten moeten 
aanstellen. 
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Indien een groepsleerkracht ambulant wordt gemaakt om de rol van coördinator uit te voeren, neemt een 
vaste leerkracht de lesgevende taken over. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de groep, maar de 
eindverantwoordelijkheid ligt bij de leerkracht die de meeste dagen voor de groep staat. 
 
Nieuwe leerkrachten worden in eerste instantie aangesteld voor twee jaar, waarna bij goed functioneren een 
contractverlenging wordt aangeboden van telkens 2 jaar. Bij een vacature wordt bekeken welk profiel een 
leerkracht dient te hebben. Een leerkracht kan lokaal aangetrokken worden of als expat-leerkracht. 
 
Een sollicitatiecommissie, bestaande uit het management en één of meer teamleden bepaalt uiteindelijk 
welke kandidaat gekozen wordt. De interviews met kandidaten kunnen in Nederland of Singapore 
plaatsvinden. Bij de wervingsprocedure wordt vaak de expertise van de Stichting Nederlands Onderwijs in 
het Buitenland (Stichting NOB) ingehuurd, omdat de keuze van de leerkracht het verschil maakt in 
onderwijskwaliteit. 

 
2.12.5. Invalleerkrachten 
Er kunnen redenen zijn dat leerkrachten niet aanwezig zijn, zoals ziekte of familieomstandigheden. In zulke 
gevallen wordt onderwijs gecontinueerd met behulp van invalleerkrachten. Invalleerkrachten die op de HSL 
invallen, zijn volledig bevoegde leerkrachten en dienen voorafgaand aan de eerste “invaltaak” stage te lopen 
in iedere groep. Invalleerkrachten worden volledig op de hoogte gehouden van inhoudelijke ontwikkelingen 
en huishoudelijke zaken van de HSL. We zijn altijd actief bezig om mensen uit de Nederlandstalige 
gemeenschap in Singapore met onderwijsbevoegdheden (PABO of equivalent) te betrekken bij onze school. 
We proberen op die manier bij afwezigheid van onze vaste leerkrachten voor een vakkundige vervanging te 
zorgen. 

 
2.12.6. Vakleerkrachten 
De volgende vakken worden door vakleerkrachten gegeven:  

● Gym/dans 
De groepen 1 t/m 8 krijgen 2x per week gymlessen. 
De peutergroepen krijgen 1x per week dans-/bewegingslessen (door de eigen   groepsleerkracht). 

● Muziek 
● Engels 

 
2.12.7. Onderwijsondersteunend personeel 
De administratie maakt een belangrijk onderdeel uit van onze school en omslaat de volgende functies en 
onderdelen:  

● Admissions officer 
● Facilities coördinator 
● School Health coördinator 
● Personeels- en organisatie officer (HR) 
● Front-office medewerker 
● Financiële administratie 
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● IT-infrastructuurbeheerder 
● Bibliothecaresse 

 
De HSL-organisatie bestaat ook uit schoonmakers, een onderhoudsman, een beveiliger, verkeersregelaars en 
transportmedewerkers (schoolbus).  

 
2.13. Personeelsontwikkeling 
Het is voor het personeel op de HSL van groot belang dat de ontwikkelingen binnen het vakgebied 
bijgehouden worden en dat er aandacht geschonken wordt aan de continue vergroting van de deskundigheid. 
De HSL is een lerende school, waar de werknemers continu geschoold worden. De HSL stimuleert dit door 
onder andere te werken met klassenconsultaties, moment coaching en intervisie. Daarnaast werkt de school 
met een jaarlijks trainingsbudget dat  is gekoppeld aan de ontwikkelingsbehoeften van de school. Zo zijn er 
leerkrachten en vakleerkrachten die een hoge expertise hebben opgebouwd in één of meerdere domeinen. 
Middels team-teaching en het delen van elkaars kennis en vaardigheden staat er een sterk expertise team 
klaar om met uw kinderen te werken. Ook het onderwijsondersteunend personeel neemt deel aan 
teambuildingsactiviteiten of krijgt functioneel gerichte training.  
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3. Peuterschool Jip & Janneke 

3.1. Inleiding 

Peuterschool Jip & Janneke is onderdeel van de Hollandse School Limited. De peuterschool bestaat uit 4 
groepen met ieder maximaal 18 peuters per dag, een fulltime Engelstalige Singaporese leerkracht en een 
parttime Nederlandstalige leerkracht.  

 
3.2. Organisatie 
Zowel de Nederlandse als de Engelstalige Singaporese leerkrachten zijn verantwoordelijk voor verschillende 
activiteiten binnen het dagprogramma. Op deze wijze komen de kinderen in aanraking met zowel de 
Nederlandse taal als de Engelse taal.  
De leerkrachten worden tevens ondersteund door twee assistenten. Zij zijn verantwoordelijk voor de 
schoonmaakwerkzaamheden en de luierverschoning binnen de groepen. 
Eindverantwoordelijkheid voor de peuterschool wordt gedragen door de directeur van de Hollandse School 
Limited. De dagelijkse leiding van de peuterschool is in handen van het management teamlid van Jip & 
Janneke.  

 
3.3. Onderwijs 

3.3.1. Onderwijskundige uitgangspunten 
Op Jip & Janneke wordt gewerkt met een jaarlijkse “unit” (thema) cyclus. Units uit het International Primary 
Curriculum (IPC) worden aangeboden voor de ‘Early Years’.  
 
De units richten zich op de vier ontwikkelingsgebieden van het jonge kind: 

● sociaal-emotionele ontwikkeling 
● taalontwikkeling 
● ontluikende rekenontwikkeling 
● motorische ontwikkeling.   

 
Op het gebied van taalontwikkeling zetten de leerkrachten per unit doelen centraal, gericht op vocabulaire en 
taalbegrip. Op deze manier wordt er in beide talen gewerkt aan het uitbreiden van het vocabulaire en 
taalbegrip.  
 
Het programma bestaat uit verschillenden activiteiten, waarbij de leerkrachten gericht werken aan de 
ontwikkeling van emotionele, sociale, motorische en cognitieve vaardigheden. Dit zijn vaardigheden die de 
kinderen nodig hebben voor de latere sociale relaties en voor een goede start op de basisschool. 
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3.3.2. Programma/activiteiten 
Wanneer kinderen bezig zijn met de activiteiten worden vaak meerdere ontwikkelingsgebieden tegelijkertijd 
gestimuleerd. De leerkrachten spelen een afwisselend ondersteunende en leidende rol tijdens deze 
activiteiten. Hieronder volgen de ontwikkelingen waaraan gewerkt wordt binnen onze peuterschool.  

 
3.3.3. Cognitieve vaardigheden 
Bij het leren denken gaat het om het verwerken van allerlei informatie die via de zintuigen binnenkomen: 
hoe wordt de informatie opgeslagen en hoe wordt dit gekoppeld aan eerdere ervaringen. Het leren leggen van 
verbanden, denken, doen, handelen, onderzoeken en experimenteren: van het maken van eenvoudige 
inlegpuzzels tot het kunnen benoemen van kleuren en het begrijpen van tijd. De taal is een hulpmiddel bij het 
ordenen van en betekenis geven aan ervaringen. Activiteiten om de cognitieve vaardigheden verder te 
ontwikkelen zijn bijvoorbeeld het buitenspelen en het werken in de verschillende hoeken. Daarnaast worden 
er betekenisvolle materialen ingezet om de cognitieve vaardigheden van uw kind te bevorderen.  

 
3.3.4. Spraak- en taalontwikkeling 
De ontwikkeling van de taal is een belangrijk aspect binnen onze peuterschool. Taal is immers 
communicatie. De hele dag door zijn we samen met de kinderen bezig met taal. Door het uitgaan van 
spontaan taalgebruik en het creëren van betekenisvolle en interactieve situaties wordt er aandacht gegeven 
aan de mondelinge taalontwikkeling, het taalbegrip en de woordenschat. Door het  vertellen, het voorlezen 
van verhalen, boeken en versjes, het leren van nieuwe woorden en het zingen van liedjes helpen we uw kind 
zich verder te ontwikkelen op dit gebied.  

 
3.3.5. Tweetaligheid 
De tweetaligheid binnen Jip & Janneke verloopt op een natuurlijke wijze door de aanwezigheid van zowel 
een Nederlands als een Engels sprekende leerkracht. Kinderen leren de beide talen te onderscheiden door het 
gebruik ervan te koppelen aan de verschillende leerkrachten binnen de groep. Uit onderzoek is ook gebleken 
dat tweetaligheid vooral bij jonge kinderen succesvol verloopt. Beide talen worden gedurende de dag 
gevarieerd aangeboden en er wordt gestreefd naar een goede balans tussen het aanbod van zowel het Engels 
als het Nederlands.  

 
3.3.6. Ontluikende geletterdheid 
De ontluikende geletterdheid is een aspect van taal waarbij kinderen veelvuldig in aanraking komen met de 
geletterde wereld waarin wij leven: ze ontdekken dat taal een functie heeft.  
Door het veelvuldig voorlezen en het zelf “lezen” van prentenboeken leren de kinderen de taal in boeken te 
begrijpen. Kinderen krijgen in de gaten dat er een relatie bestaat tussen geschreven en gesproken taal. 
Er is ook aandacht voor de symbool verkenning door bijvoorbeeld het voorlezen van prentenboeken, het 
herkennen van de eigen naam en het schrijven van een tekst door de leerkracht bij een creatieve verwerking.  
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3.3.7. Ontluikende gecijferdheid 
Kinderen komen al vroeg in aanraking met tellen, telwoorden en getalsymbolen. Ze krijgen inzicht in de 
verschillenden functies of betekenissen van getallen en het tellen. Activiteiten om de gecijferdheid te 
bevorderen zijn, bijvoorbeeld spelletjes en liedjes zingen met tellen, grote en kleine torens bouwen, maar ook 
boeken lezen waarbij tellen en getallen een belangrijke plaats innemen. Doordat de leerkrachten 
betekenisvolle materialen bewust inzetten, kunnen de kinderen inzicht krijgen in en betekenis geven aan 
bepaalde hoeveelheden.  
 

3.3.8. Sociale en emotionele ontwikkeling 
De leerkrachten creëren situaties en activiteiten waarbij er sprake is van interacties tussen de kinderen 
onderling of tussen de kinderen en de leerkrachten. Hierdoor leren kinderen omgaan met zichzelf en met de 
ander. Het leren om zelf dingen te doen, het omgaan met afspraken binnen de groep en het meer gericht zijn 
op de ander komen de hele dag door aan de orde. Het leren meedoen aan groepsactiviteiten, het spelen in 
verschillende hoeken en het buitenspelen, zijn activiteiten waarbij de sociale en emotionele vaardigheden 
worden ontwikkeld.  
 

3.3.9. Motorische ontwikkeling 
We maken hierbij onderscheid tussen de grove en de fijne motoriek.  

3.3.9.1. Grove motoriek 

Het gaat hierbij om het bewegen met het hele lichaam, zoals lopen, springen, kruipen, klimmen, rollen, 
gooien, en het aannemen van lichaamshoudingen: van ongecontroleerde en overbodige bewegingen naar 
meer beheerste coördinatie en soepel ritmisch bewegen. Specifieke activiteiten om de grove motoriek te 
verbeteren zijn, bijvoorbeeld buitenspelen, bewegingsspelletjes en het fantasiespel in de verschillende 
hoeken binnen de groep. Daarnaast komen verschillende bewegingsaspecten aan de orde tijdens de 
muziekles en de bewegingsles.  

3.3.9.2. Fijne motoriek  

Gedurende de dag vinden er vele activiteiten plaats waarbij de fijne motoriek van uw kind zich kan 
verbeteren. Tijdens deze activiteiten komen allerlei aspecten van de kleine motoriek aan de orde: het 
ontwikkelen van de voorkeurshand, de oog-handcoördinatie, het ruimtelijk inzicht in het platte vlak, en het 
ritmisch en soepel leren bewegen. Door het creatief bezig zijn met verschillende materialen, het puzzelen, het 
tekenen en het werken met constructiematerialen, zal de kleine motoriek van uw kind zich verder 
ontwikkelen.   

 
3.3.10. Spelontwikkeling 
Kinderen die zelfvertrouwen hebben, nieuwsgierig zijn, initiatief nemen en zich veilig voelen zullen plezier 
beleven in hun spel. Dat kunnen we zien aan de mate waarin kinderen in hun spel opgaan. Spelen is een 
zelfgekozen activiteit waarbij kinderen onbewust een nieuwe stap in hun spelontwikkeling maken. 
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Activiteiten waarbij de spelontwikkeling centraal staat, zijn bijvoorbeeld een eenvoudig rollenspel, het 
spelen van gezelschapsspelletjes onder leiding van de leerkracht, en het meedoen aan groepsactiviteiten.  

 
3.3.11. Portfolio 
Het portfolio is een verzameling van het werk van uw kind in de verschillende stadia van zijn/haar 
ontwikkeling. Op deze wijze krijgen zowel leerkrachten, ouders en kinderen een goed beeld over het 
leerproces van het kind. Twee keer per jaar, voor de tien minuten gesprekken, wordt het portfolio met uw 
kind meegegeven naar huis (eind november en juni). Dit is om ouders te stimuleren om het portfolio samen 
met hun kind te bekijken. Ouders brengen het portfolio mee naar de school tijdens het gesprek. Aan het einde 
van het schooljaar wordt het portfolio definitief meegegeven naar huis. 
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4. Onderwijs basisschool 

4.1. De organisatie 
Wij zorgen dat HSL leerlingen de aansluiting bij het onderwijs in Nederland, België en bij het internationale 
vervolgonderwijs behouden en dat eventuele schoolwisselingen vloeiend verlopen. We hebben gekozen voor 
de groepsvorming die het meest voorkomt en de meeste structuur biedt, namelijk het 
leerstofjaarklassensysteem. We verdelen de leerstof over een schooljaar en de leerlingen worden op 
verschillende momenten in het schooljaar beoordeeld. 
 

4.1.1. Groepsvorming 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem plaatsen wij leerlingen in principe op basis van hun leeftijd in een 
groep. Er kunnen echter redenen zijn om dit principe los te laten. Wanneer plaatsing van een leerling in een 
andere groep beter aansluit bij de onderwijsbehoeften en ontwikkeling van de leerling, zal dit worden 
overwogen en worden besproken met de leerkracht, de Intern Begeleider en het Management Team/de 
directeur, waarna in overleg met de ouders een beslissing volgt. Vaak vragen we dan extra informatie over de 
betreffende leerling en adviseren we de leerling te laten testen door een onderwijskundige onderwijsexpert. 
 

4.1.2. Groepsgrootte 
Het leerlingenaantal per groep kan elk jaar enorm variëren. Afhankelijk van de groepssituatie bestaat de 
mogelijkheid dat wanneer een groep boven de 25 leerlingen komt, de groep assistentie krijgt of de groep 
wordt gesplitst. Deze beslissing zal gemaakt worden in overleg met het bestuur en de directie. 
 

4.1.3. De organisatie van extra hulp aan kinderen 
Binnen het leerstofjaarklassensysteem hebben we aandacht voor de individuele hulp voor kinderen. De 
groepsleerkracht is hiervoor de eerst verantwoordelijke. De groepsleerkracht wordt bijgestaan door de intern 
begeleider en de remedial teachers die beiden deel uitmaken van de Learning Support Centre (LSC). Voor 
meer informatie hierover verwijzen we naar hoofdstuk 6. 

4.2. Het programma 
Het onderwijsprogramma bestaat uit de basisvakken Nederlandse en Engelse taal, rekenen en IPC. In alle 
groepen nemen deze vakken een belangrijke plaats in. De kwaliteit van het onderwijs in deze vakken houden 
we nauwkeurig in de gaten met het Cito Leerling Onderwijs Volgsysteem (LOVS). Het Cito LOVS is een 
pakket aan toetsen om de voortgang van kinderen vast te stellen. 
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4.2.1. Taal 

4.2.1.1. Groepen 1 en 2 

In de groepen 1 en 2 wordt de basis gelegd voor de woordenschat en de taal- en leesvaardigheid in zowel de 
Nederlandse als Engelse taal. Door de gedifferentieerde werkwijze en het gevarieerde aanbod van materialen 
en activiteiten in deze groepen, leren de kinderen zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. De aangeboden 
activiteiten richten zich op het ontwikkelen en uitbreiden van de woordenschat, mondelinge 
taalvaardigheden, begrijpend luisteren, verhaalbegrip, taalbewustzijn, beginnende geletterdheid en 
letterkennis. Leerlingen werken tijdens de Units van het International Primary Curriculum (IPC) aan diverse 
doelen, waarbij we rekening houden met de verschillende intelligenties en leerstijlen van kinderen. 

4.2.1.2. Groep 3 

In groep 3 wordt begonnen met het methodisch aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en schrijven. 
Het goed kunnen lezen opent letterlijk de wereld. Immers, wanneer je kunt lezen, heb je toegang tot alle 
mogelijke informatie. In deze jaargroep maken we gebruik van de methode Veilig Leren Lezen, ‘kim-versie’. 
In twaalf kernen (thema’s) wordt een geïntegreerd aanbod gegeven van (begrijpend) lezen, spellen, stellen, 
woordenschat en mondelinge taalontwikkeling. 
Binnen de methode is er veel ruimte voor differentiatie, door het werken met verschillende stromen. De 
leesontwikkeling van het kind wordt nauwgezet gevolgd, doordat na elke kern een evaluatiemoment 
plaatsvindt. Hierdoor kan de aanpak voor elk kind worden aangepast gedurende het leesproces. 

4.2.1.3. Groepen 4 t/m 8 
In de groepen 4 tot en met 8 wordt gewerkt met de methode Taal actief 4. 
Deze methode biedt een totaalprogramma voor taal en spelling, waarbij een complete leerlijn woordenschat 
is geïntegreerd. De methode differentieert binnen verschillende thema’s op drie niveaus. Daarnaast is er 
uitgebreid materiaal aanwezig voor de taal-begaafde leerlingen. Voor de leerlingen die extra aandacht nodig 
hebben voor de ontwikkeling van hun woordenschat, is er ‘Woordenschat Extra’.  
Taal actief 4 stelt leerdoelen centraal voor zowel de leerkracht als de leerlingen. De leerlijnen luisteren, 
spreken, stellen, spelling, grammatica en taalverkenning zijn volledig opgenomen binnen deze methode. 
Spelling komt in aparte lessen aan bod, waarbij er wederom sprake is van differentiatie op drie niveaus.   
Taal actief 4 werkt met het IGDI-model, waarbij de instructie de start is van het leerproces. Dit wordt 
gevolgd door het zelfstandig verwerken van de stof, wat in meer of mindere mate wordt begeleid door de 
leerkracht. 
 
Voor meer informatie over de Engelse (taal)lessen verwijzen wij naar paragraaf 4.8 

4.2.2. Lezen 
Bij de ontwikkeling van het lezen vinden we het belangrijk om de leesmotivatie en –beleving te blijven 
stimuleren. Dit doen we op verschillende manieren gedurende het schooljaar. Vanaf groep 1 wordt er 
dagelijks voorgelezen in de klas, worden boeken gepresenteerd door leerlingen of schrijven de leerlingen een 
boekverslag. Leerlingen bezoeken minimaal één keer per week de schoolbibliotheek om nieuwe (lees)boeken 
te lenen. 
Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan diverse leesbevorderingsactiviteiten, zoals de Kinderboekenweek, de 
Nationale Voorleesdagen of de Kinderjury. Tijdens de Kinderboekenweek nodigen we, indien mogelijk, ook 
een schrijver of illustrator uit op school. 
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Voor het technisch lezen wordt in de groepen 4 t/m 8 gebruik gemaakt van de methode Estafette. Deze 
methode werkt binnen een schooljaar met vier verschillende boeken, zowel leesboeken als omnibussen, 
zodat leerlingen in aanraking komen met diverse tekstsoorten. In deze boeken zitten nieuwe 
leesmoeilijkheden verwerkt. De methode werkt structureel aan het lezen van woorden, zinnen en teksten 
waarbij de aandacht ligt op het correct, vlot en vloeiend lezen. Ook is er aandacht voor het lezen met 
intonatie. 
De methode biedt mogelijkheid tot differentiatie zodat zowel sterke als zwakke lezers het aanbod krijgen dat 
ze nodig hebben. 
Leesvaardigheid komt in de groepen 4 t/m 8 dagelijks terug. In de groepen 4 en 5 ligt de focus nog vooral op 
technisch lezen, maar vanaf groep 6 verschuift dit langzaam naar begrijpend lezen. Bij de ontwikkeling van 
het begrijpend lezen maken we gebruik van de methode Nieuwsbegrip XL. Aan de hand van actuele teksten 
oefenen kinderen wekelijks met strategieën, zoals voorspellen, samenvatten of het verklaren van 
verwijswoorden.  

 
4.2.3. Rekenen 

4.2.3.1. Groepen 1 en 2 

De kringactiviteiten voor de groepen 1 en 2 worden gegeven aan de hand van de methode Rekenrijk, dit 
gebeurt voornamelijk gedifferentieerd in kleine kringen. Er wordt aandacht besteed aan verschillende 
aspecten op het gebied van: vergelijken, ordenen, hoeveelheden koppelen, tellen, getalbegrip, meten, tijd en 
oppervlakte. Daarnaast bieden de leerkrachten de rekendoelen spelmatig aan in de verschillende 
speelleerplekken. Het spelend stimuleren in deze speelleerplekken vindt plaats op basis van de KIJK! 
Observaties en eerder aangeboden lessen uit de methode Rekenrijk. Ook wordt er gebruik gemaakt van 
verschillende educatieve apps op rekengebied en worden rekenactiviteiten van Gynzy ingezet tijdens diverse 
activiteiten.  
 
 

4.2.3.2. Groepen 3 t/m 8 

In groep 3 t/m 8 wordt gewerkt met de methode Wereld in Getallen, deze sluit goed aan bij de huidige 
referentieniveaus. In de methode vindt er differentiatie plaats door de mogelijkheid te bieden om te werken 
met een ‘Bijwerkboek’ of een ‘Plusboek’. In deze methode heeft elk rekenonderwerp zijn vaste dag. Zo 
wordt er elke woensdag gewerkt aan meten, meetkunde, tijd en geldrekenen. De software voor het digibord 
en de oefensoftware worden ingezet tijdens de instructie of als verwerking en worden adaptief (op het niveau 
van het individuele kind) ingezet.  
 
In alle groepen wordt ook het adaptieve rekenprogramma Rekentuin ingezet, waarbij verschillende domeinen 
worden geoefend. 
De voortgang van de kinderen wordt getoetst door de methodegebonden toetsen uit Wereld in Getallen en de 
onafhankelijke toets ‘Rekenen/Wiskunde’ uit het leerlingvolgsysteem CITO.  
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4.2.4. Zaakvakken (wereldoriëntatie) 
De zaakvakken, zoals aardrijkskunde, biologie, geschiedenis en natuurkunde/techniek, worden aan de hand 
van units (thema’s) aangeboden binnen het International Primary Curriculum (IPC). In paragraaf 4.7 kunt u 
meer lezen over het IPC. 
 

4.2.5. Creatieve vakken 
De creatieve vakken, zoals drama, tekenen, handenarbeid en lichamelijke opvoeding, komen binnen het 
International Primary Curriculum aan bod. 

De muzieklessen worden gegeven door een Engelstalige vakleerkracht. Alle groepen hebben 1 keer per week 
muziek. Als binnen een bepaalde IPC unit (thema) het vakonderdeel muziek centraal staat, worden de 
muzieklessen hierbij aangesloten om het zo betekenisvol mogelijk te maken voor de kinderen. Voor 
lichamelijke opvoeding/sport verwijzen wij naar paragraaf 4.10. 

4.3. Gebruikte methoden 
Op de HSL gebruiken wij de volgende methoden:  

● Nederlandse taal 
○ Schatkist - groepen 1 en 2 
○ Veilig leren lezen - groep 3 
○ Taalactief 4 - groepen 4 t/m 8 

● Voortgezet technisch lezen 
○ Estafette 

● Begrijpend lezen 
○ Nieuwsbegrip XL 

 
● Rekenen 

○ Wereld in Getallen - groep 3 t/m 8 
● Engels 

○ LCP New Generation Literacy 
○ Jolly Phonics 
○ Oxford Reading Tree 
○ Raz-Kids online reading programme 
○ International English 
○ English skills for Grammar World 
○ Big Write 
○ Hamilton Trust 
○ Navigation Guided Reading 

● Zaakvakken 
○ IPC-units 

● Topografie 
○ Computerprogramma’s (o.a. Topomania) 

● Muziek 
○ Moet je doen! 

● Schrijven 
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○ Novoskript 
■ groepen 1 en 2 

○ Pennenstreken 
■ groepen 3, 4  en 5 

● Handvaardigheid 
○ Handvaardig - Moet je doen! 

● Tekenen 
○ Tekenvaardig - Moet je doen! 

● Dans/drama 
○ Dans/drama - Moet je doen! 

● Gym 
○ Basislessen gym 

 

4.4. Schoolvoorzieningen 
De basisschool beschikt over 23 groepslokalen. Er zijn 2 lokalen voor de Engelse afdeling (English 
Department), een muzieklokaal, een kunstlokaal (art-room), een leskeuken, een Learning Support Centre, 2 
lokalen voor remedial teaching en een logopedieruimte. De school heeft daarnaast een grote bibliotheek en 
een ruime gymzaal. 
 
Onze peuterschool Jip & Janneke beschikt over 4 lokalen. 
 
Alle ruimtes die door kinderen en volwassenen gedurende een langere tijd gebruikt worden, zijn voorzien 
van airconditioning. 
 
Voor het schoolgebouw ligt een mooi aangelegd sport- en speelveld. Daarnaast zijn er overdekte 
speelplekken voor de leerlingen als onderdeel van ons zonbeleid en om de kinderen de mogelijkheid te geven 
om ook bij regen buiten te kunnen spelen. 
 
 
 

4.5. Assembly 
Elke vrijdagochtend komen wij met de hele basisschool, dan wel alleen met de onderbouw (groepen 1-4)- of 
bovenbouw (groepen 5-8) samen in de gymzaal. Tijdens deze assembly, die 15 tot 30 minuten duurt, 
besteden we aandacht aan onderwerpen die voor de hele school belangrijk zijn; de vertrekkende kinderen, de 
kinderen die nieuw op de HSL starten, Kinderboekenweek, sportevenementen, goede doelen, thema’s binnen 
school of groep, actuele onderwerpen (culturele assemblies), waarbij het leren centraal staat. De verjaardagen 
worden gevierd tijdens de assembly op de laatste vrijdag van de maand. Het doel van deze assemblies is 
vooral om het saamhorigheidsgevoel op school te bevorderen, om te laten zien wat we hebben geleerd in de 
lessen en om te leren over de verschillende cultuuraspecten. 
 

4.6. Structureel Coöperatief leren (SCL) 
Het ‘Structureel Coöperatief Leren’ (SCL) is ingevoerd op de HSL als middel om onze leerlingen op een 
structurele manier te leren samenwerken. 
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Het gebruik van SCL wordt op verschillende momenten tijdens het dagprogramma ingezet. Alle leerkrachten 
(ook de leerkrachten van Jip & Janneke, de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten) op de HSL gebruiken 
deze structuren van het ‘Structureel Coöperatief Leren’ en het ‘coöperatief klassenmanagement’, zodat er 
herkenbaarheid is voor onze leerlingen. 
 
Kagan 
SCL is ontwikkeld door Dr. Spencer Kagan. Hij biedt met zijn SCL-concept een krachtige en gestructureerde 
vorm van samenwerken, die naadloos aansluit bij de visie van de HSL. 

4.6.1. Klassenmanagement 
SCL heeft structuur gebracht in het klassenmanagement op de HSL. In de klas werken de kinderen 
gedurende 6 tot 8 weken in een vast team: het zogenaamde ‘thuisteam’. Dit team vormt als het ware “de 
thuisbasis” voor kinderen. In dit thuisteam werken de kinderen samen in een tweetal, met het team of 
individueel. Om de wil tot samenwerken te stimuleren, zet de leerkracht team- en klasbouwers in. Dit zijn 
aparte activiteiten met het team of de klas die de onderlinge verhoudingen tussen kinderen verbeteren en 
goed houden. 

In iedere groep maakt de leerkracht gebruik van een stilte-teken en regelt het geluidsniveau door aan te 
geven met welke “stem” de leerlingen mogen praten (maatjesstem, teamstem, groepsstem, zaalstem). De 
leerlingen hebben iedere week een andere taak in het team (bijvoorbeeld teamchef of tijdbewaker). 
 

Om leerervaringen te creëren gebruiken we SCL structuren (werkvormen om op een gestructureerde wijze 
samen te werken). Deze structuren hebben namen zoals: Zoek iemand die, Tweetal Coach en Mix & Koppel. 
De SCL structuren waarborgen een gelijkwaardige en actieve deelname van ieder kind aan het leerproces. 
 

4.6.2. SCL werkt! 
Op de HSL zien we dat SCL werkt. ‘Structureel Coöperatief Leren’ heeft een waarneembaar positieve 
uitwerking op verschillende gebieden: 

● de leerlingen bereiken een hoger denkniveau door het samenwerken met andere leerlingen 
● er heerst een positief leerklimaat in de klassen en de school 
● alle kinderen worden actief betrokken bij het leerproces 
● sociale vaardigheden leren de leerlingen geïntegreerd binnen de structuren 
● er heerst een sfeer van wederzijdse acceptatie waarbij kinderen elkaar waarderen op hun kwaliteiten 
● de leerlingen vinden leren leuk 
● de leerkrachten hebben plezier in het faciliteren van het leren bij kinderen 
● de leerkrachten zetten SCL in als middel om met verschillende niveaus in de klas te kunnen werken. 

 

4.6.3. Internationale dimensie 
De leerlingen op onze school groeien op in een internationale omgeving. Zij veranderen vaker van woon- en 
schoolomgeving en voor hen is het van groot belang dat zij vaardigheden leren om zich aan te passen aan een 
nieuwe omgeving. Door het aanbieden van SCL structuren werken we aan de ontwikkeling van 
denkvaardigheden, communicatieve vaardigheden en sociale vaardigheden. Op deze manier bereiden wij 
onze leerlingen optimaal voor op een steeds sneller veranderende wereld. Bovendien zijn de vaardigheden 
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die ze opdoen universeel en zullen onze leerlingen hier niet alleen in Nederland of België, maar ook elders in 
de wereld veel steun aan hebben in hun verdere ontwikkeling. 
 

4.7. International Primary Curriculum 
Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan 3000 scholen in verschillende landen die werken met het 
International primary Curriculum (IPC). Ook in Nederland zijn er al meer dan 200 scholen die de 
meerwaarde ontdekt hebben. 
  
De HSL maakt voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, ICT, kunstzinnige vorming, lichamelijke 
opvoeding, maatschappelijke vorming, muziek, natuur, techniek en internationale ontwikkeling gebruik van 
IPC units. 
  
Het is een internationaal curriculum dat op de HSL in het Nederlands wordt aangeboden. Het heeft mede als 
doel de kinderen een internationale kijk op de wereld te geven. 
  
Het IPC concentreert zich rondom doelen die zich richten op vaardigheden. Daarnaast is er ook aandacht 
voor kennis en inzicht. Deze doelen worden gedurende een aantal weken binnen een unit aangeboden. 
Iedere unit heeft betrekking op de situatie in het thuisland en het gastland. Het thuisland kan verschillen, 
maar Singapore (Zuidoost-Azië) is voor alle kinderen hetzelfde. Door op deze wijze te werken is het IPC 
voor iedereen betekenisvol. 
  
Samenwerken, onderzoek doen, verbanden leggen en oplossingen vinden voor een probleem, zijn belangrijke 
elementen binnen het IPC. Het IPC bevordert een actieve leerhouding waarbij het  leerproces en de doelen 
centraal staan. 
  
Tijdens een unit wordt er aan vier soorten doelen gewerkt. Zij vormen het fundament waarop IPC is 
gebouwd 

●  Kennisdoelen (weten) 
●  Vaardigheidsdoelen (kunnen) 
● Inzichtsdoelen (begrijpen) 
● Persoonlijke doelen (onderzoek, respect, samenwerking, aanpassingsvermogen, zorgzaamheid, 

veerkracht, ethiek, communiceren) 
  
Kennisdoelen kunnen schriftelijk worden getoetst. De kinderen ontvangen hiervoor flitskaarten om op school 
en thuis mee te oefenen. Dit vindt plaats vanaf milepost 2 (mijlpaal 2). 
 
Vaardigheidsdoelen worden met behulp van een assessment-programma geobserveerd. Bij het assessment 
programma wordt in de rubrieken zorgvuldig aangegeven wat er van een kind verwacht wordt. Zo kan de 
leerkracht met behulp van leeradviezen het leerproces van een kind beter begeleiden. Kinderen kunnen 
zichzelf ook inschalen en kijken hoe ver ze zijn bij het behalen van hun doel. 
 
Inzichtsdoelen zijn lastiger in te schatten. Door kinderen vragen te stellen en ze om uitleg te vragen, is het 
mogelijk om hun inzicht en begrip te aanschouwen. 
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Persoonlijke doelen zijn niet milepost gebonden. Deze vaardigheden, kennis en inzichten worden gedurende 
de gehele HSL periode gestimuleerd. Het is een voorbereiding op het werken en leren in een multiculturele 
continu veranderende samenleving. 
  
Verloop van een unit: 

1. Het startpunt              enthousiasmeren voor het nieuwe thema. 
2. De kennisoogst              bestaande kennis ophalen. 
3. Uitleg thema  uitleg van het thema van de unit. 
4. De vakgebieden              variërend per unit, passend bij het thema. 
5. Het eindpunt  vieren en terugkijken op alles wat geleerd is. 

 
  
Tijdens het startpunt of bij een bepaald vakgebied kunnen ouders of externe partijen gevraagd worden om als 
expert op te treden. Indien de unit zich ervoor leent, worden er excursies binnen Singapore georganiseerd die 
aansluiten bij het thema. Bij het eindpunt kunnen ouders of andere klassen worden uitgenodigd om samen 
met de kinderen te bekijken en te vieren wat er geleerd is. 
 
Voordat aan een nieuwe unit begonnen wordt, worden de ouders geïnformeerd waar de kinderen aan zullen 
werken. 
 
De units zijn geschreven voor vier leeftijdsgroepen die we mileposts noemen: 

● Early Years: Jip & Janneke, groep 1 en 2 
● Milepost 1: groep 3 en 4 
● Milepost 2: groep 5 en 6 
● Milepost 3: groep 7 en 8 

  
In de groepen 3 wordt tot de herfstvakantie minder tijd besteed aan de IPC doelen vanwege het uitgebreide 
taal- en leesprogramma. 
 

4.8. Engelse taal 

4.8.1. Engelse taallessen 
De visie van de HSL weerspiegelt het belang van Engels als vak binnen ons curriculum in de hele school.  
De Engelse lessen worden verzorgd door een groep van acht toegewijde leerkrachten met verschillende 
vaardigheden en diverse achtergronden. Zij volgen een gedetailleerde en systematische aanpak dat aansluit 
op het ‘British National Curriculum’ en is afgestemd op de behoeften van de leerlingen op de HSL. Dit zorgt 
voor een consistente, gecoördineerde en grondige aanpak voor Engelse taalles op de HSL.  
 
De hoofddoelen van het Engels curriculum zijn:  
 

● Het introduceren van Engels aan jonge kinderen zodat zij zich zelfverzekerd kunnen verwoorden in 
alledaagse situaties.  

● In Jip & Janneke worden de kinderen dagelijks blootgesteld aan de Engelse taal door de 
aanwezigheid van een Engelssprekende leerkracht in de klas. 
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● Om leerlingen voor te bereiden op een overstap naar een internationale school aan het eind van of 
gedurende hun basisschool studie.  

● Om leerlingen voor te bereiden op een inschrijving op een tweetalige of internationale school bij 
terugkeer naar Nederland. 

 
 
Lessen per groep (per week) 
De tijd die wordt toegewijd aan Engelse lessen gedurende schooltijd: 

● Groep 1      5 x 45 minuten 
● Groep 2      5 x 45 minuten 
● Groep 3      5 x 45 minuten 
● Groep 4      5 x 45 minuten 
● Groep 5      5 x 45 minuten 
● Groep 6      5 x 45 minuten 
● Groep 7      5 x 60 minuten 
● Groep 8      5 x 60 minuten 

 
Formatieve evaluaties worden gebruikt om regelmatig de lees- en schrijfvaardigheden van de leerlingen te 
bepalen. We gebruiken ook de SATS (Standard Assessment Tests) voor de formatieve evaluatie. 
 

4.8.2. Aanpak en inhoud 
Het niveau Engels van nieuwe leerlingen op de HSL wordt zorgvuldig bekeken om ervoor te zorgen dat ze 
de juiste ondersteuning ontvangen.  
 
Leerlingen met weinig tot geen kennis van de Engelse taal krijgen les in kleine gerichte groepen (Engelse 
ondersteuningslessen) om ze te helpen met hun zelfvertrouwen en het uitbreiden van hun vocabulaire, zodat 
ze beter kunnen instromen in de gewone Engelse lessen. Leerlingen met weinig tot geen kennis van de 
Engelse taal raden we aan om, indien mogelijk, Engelse taallessen te volgen voordat ze starten op de HSL. 
 
Differentiatie in het aanbod van de Engelse taal aan de leerlingen vindt plaats op basis van hun 
onderwijsbehoeften. Zelfs met het samenstellen van groepen op basis van de onderwijsbehoeften blijft er nog 
steeds een breed onderscheid in bekwaamheidsniveaus in iedere klas. We passen verscheidene pedagogische 
strategieën toe om te verzekeren dat studenten van alle bekwaamheidsniveaus de nodige aandacht krijgen en 
om tegelijkertijd de lessen dynamisch en interessant te houden. 
 
Groepen en 1 en 2  
De leerlingen leren de klanken van het alfabet voornamelijk door spelletjes en vrij spelen. Een les bestaat uit 
conversatie, rijmen, liedjes, drama, verhalen en knutselactiviteiten, allemaal gebouwd rond ‘de klank van de 
week’ en passend bij hun leeftijd,interesse en  niveaus. Naarmate ze vooruit gaan, zijn de leerlingen in staat 
om hun fonetische kennis te gebruiken om gewone woorden te ontcijferen en ze hardop en met zekerheid te 
lezen. Ze beginnen ook met spellen en ze schrijven woorden die gelijk zijn aan de gesproken klanken. In 
groep 2 krijgen de leerlingen Bob boeken om ze te ondersteunen in hun lezen. 
 
Groepen 3 en 4 
De leerlingen maken kennis met verschillende teksttypes. We kijken naar fictie en non-fictie teksten, en 
poëzie.  



 
 

Schoolgids 2019 - 2020       32 
 

In deze fase ligt er een grotere nadruk op lezen en schrijven. De leerlingen beginnen met het lezen en 
schrijven van simpele zinnen. We gebruiken ook het Oxford Reading Tree schema om ze te ondersteunen in 
hun lezen. Dit schema geeft leerlingen de mogelijkheid om hun vooruitgang bij te houden en vast te leggen.  
 
Groepen 5 tot en met 8  
De leerlingen worden aangemoedigd tot het lezen van een verscheidenheid aan lesmaterialen voor hun 
persoonlijke niveau.  
Leesbegrip en voortdurende ontwikkeling van schrijfvaardigheid is een belangrijk onderdeel van het Engelse 
curriculum in de groepen 5, 6,7 en 8, omdat het ze blootstelt aan verschillende schrijfstijlen en nieuwe 
vocabulaire, en omdat het hun analytische vaardigheden bevorderd.   
 
Groep 8 leerlingen verkennen ook hedendaagse kwesties die relevant zijn voor de leerlingen en de wereld om 
hen heen om zo hun argumentatieve vaardigheden in zowel spraak en schrift te ontwikkelen. 
Het doel is om aan het einde van het schooljaar de leerlingen te hebben voorbereid voor instroom in 
Engelstalig onderwijs op een internationale school. 
 
Een verscheidenheid aan schrijftaken zijn vastgesteld middels de ‘Creative Writing’ Hierbij komen 
opdrachten aan de orde die gericht zijn om  zinsbouw, planning, opstelling, organisatie, redigeren te 
ontwikkelen.  
Leerlingen lezen en schrijven middels verschillende schrijfstijlen; 

● Informatief (bv. biografie, beschrijving, opstel, informatief verslag) 
● Verhalend (bv. mysterie, persoonlijk verhaal) 
● Procedureel (bv. experiment, “hoe te”, en recept) 
● Overtuigend (probeert lezers een bepaald standpunt in te nemen, bv. reclame, redactioneel, stelling) 
● Transactioneel (bv. brief, e-mail, uitnodiging, en postkaart) 

 
 

4.8.3. Huiswerk 
Huiswerk wordt opgegeven zodra leerlingen zijn begonnen met lezen en schrijven. De hoeveelheid en type 
opdracht zal stapsgewijs vermeerderen vanaf groep 3 en het zal ook gereguleerd worden door het 
bekwaamheidsniveau van iedere leerling, gezien het zorgdragen voor gepaste uitdaging voor iedere leerling 
een grondregel is van gedifferentieerde instructie. 
 
 

4.8.4. Hoe kunnen ouders helpen? 
Hoe groter de blootstelling aan de Engelse taal buiten school, des te groter de kans is op succes voor uw 
kind. Gelukkig is er Engels overal om ons heen in Singapore en kunt u als volgt helpen: 

● Engelstalige omgeving. Laat uw kind(eren) met Engels sprekende kinderen spelen, sporten etc. Een 
taalcontext buiten school is belangrijk. 

● Laat uw kind(eren) Engelse kinderfilms, stripboeken, theater en televisieprogramma's ervaren.  
● Lees ze voor uit Engelse boeken en, voor oudere kinderen, help ze beginnen aan een Engels boek 

door de eerste paar hoofdstukken samen met ze te lezen. Toon interesse in wat ze lezen. 
● Moedig een positieve en receptieve houding tot Engels aan. 
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Aan het begin van elk schooljaar wordt in een jaarlijkse presentatie een overzicht van het Engelse 
programma gegeven. Daarnaast worden ook regelmatig updates via Social Schools gedeeld. 
 

4.8.5. Communicatie 
Tijdens de Oudergesprekken heeft u de mogelijkheid om te spreken met de Engelse leerkracht van uw kind. 
Als u vragen heeft betreffende uw kind en de Engelse lessen, schroom dan niet om contact op te nemen met 
de betreffende leerkracht via email of plan een gesprek in met hem/haar. 
 

4.9. Frans 
Waar mogelijk bieden wij Frans aan de Vlaamse kinderen op onze school aan tijdens onze naschoolse 
activiteiten. In Vlaanderen wordt namelijk vanaf de basisschool al Frans gegeven. Wij willen ervoor zorgen 
dat deze kinderen zonder problemen verder kunnen met Frans wanneer zij terug naar België gaan. Daarnaast 
is het voor Nederlandse kinderen ook mogelijk om Frans te leren.  
De lessen worden aangeboden voor leerlingen van de groepen 7 en 8 (kinderen van de groepen 5 en 6 
kunnen ook deelnemen na overleg met de leerkracht Frans). De lessen worden gegeven in verschillende 
niveaugroepen. 

4.9.1. Niveaugroepen 

4.9.1.1. Frans - eerste jaar voor kinderen uit de groepen 5/6/7/8 

Deze lessen zijn gebaseerd op het Belgische curriculum voor het eerste en tweede jaar Frans op de lagere 
school. Wij werken met “Eventail Junior En Action” eerste en tweede cyclus (Uitgeverij Van In), is een 
beproefde methode die recent nog werd vernieuwd. Wij werken met handboek en werkboek, liedjes-cd’s en 
een cd-rom. Alle aspecten van het ‘taal leren’ komen aan bod: lezen, spreken, luisteren en schrijven evenals 
grammatica en woordenschat. Het is een pittige methode waarmee de kinderen aan het eind van het 
schooljaar al heel wat Frans zullen geleerd hebben! 

4.9.1.2. Frans - tweede jaar voor kinderen uit de groepen 5/6/7/8 

Deze lessen zijn bedoeld voor de kinderen die vorig schooljaar de eerste cyclus gevolgd hebben van de 
cursus “Eventail Junior En action” of voor kinderen met een evenwaardig niveau Frans. We gaan verder met 
de tweede cyclus van “En action”. 

4.9.1.3. Frans voor gevorderden 

Heeft uw kind een gevorderd niveau doordat uw kind: 
1. Thuis Frans spreekt 
2. Frans onderwijs heeft genoten 
3. Twee jaren Franse les heeft gevolgd 

en wilt u extra aandacht besteden aan schrijven, begrijpend lezen, grammatica en woordenschat, neem dan 
rechtstreeks contact op met de leerkracht Frans via de administratie. 
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4.9.2. Organisatie van de lessen 
De lessen vinden plaats op de HSL onmiddellijk na schooltijd en volgen het vakantierooster van de HSL. Er 
is geen minimale groepsgrootte gesteld voor deze lessen. 

 
Wilt u nog meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de administratie van school 
adminhsl@hollandseschool.org. 

4.10. Lichamelijke opvoeding 
Bewegen is van essentieel belang voor de totale ontwikkeling van kinderen. 
Het primair onderwijs heeft tot taak om leerlingen bekend te maken met een breed scala aan sporten en 
bewegingen. 
De HSL beschikt over een grote en goed uitgeruste gymnastiekzaal voorzien van airconditioning en een 
kunstgrasveld met atletiekbaan omzoomd door kunstgras. Alle groepen maken tweemaal per week gebruik 
van de zaal. Het grote veld wordt tijdens de pauzes intensief gebruikt en is geschikt voor sportactiviteiten en 
naschoolse activiteiten. De lessen worden gegeven door een vakleerkracht die in de lessen aandacht besteedt 
aan motoriek, coördinatie, techniek en spelvormen. 

4.10.1. Algemeen 
Het inhoudelijke beleid op de lichamelijke oefening sluit aan bij het schoolbeleid en de vakoverstijgende 
doelen. In overleg met de verschillende coördinatoren komen ook IPC en SCL vormen en units aan bod. 
De vorderingen van de leerlingen worden systematisch bijgehouden in het leerlingvolgsysteem en tijdens 
twee jaarlijkse rapportages. 
In hoofdstuk 6.4. “Het leerlingvolgsysteem en de gebruikte LVS toetsen” kunt u hierover meer informatie 
vinden.   

4.10.2. Leerkrachten 
De verantwoordelijkheid voor de lessen lichamelijke oefening is altijd in handen van een vakleerkracht die 
een bevoegdheid heeft voor bewegingsonderwijs. De vaste vakdocent verzorgt de lessen voor de groepen 1 
t/m 8. 
 
De vakleerkracht zal in samenwerking met de klassenleerkracht de ouders informeren over bepaalde 
achterstanden, (lichamelijke beperkingen) en aandachtspunten indien dit aan de orde is.  
 

4.0.3. Leeropbrengsten 
De leeropbrengsten staan in relatie tot de kerndoelen, zoals die zijn geformuleerd voor het 
bewegingsonderwijs in de methode van “van Gelder”. 

4.10.4. Aanbod 
Het aanbod van bewegingsactiviteiten: 

● Bal/teamspelen waar de basistechnieken en tactiek aan bod komen 
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● Klim- en klautervormen waar het doel is om de leerlingen bewust te maken van hun eigen kunnen en 
proberen grenzen te verleggen 

● Turn/gymnastiekvormen die tot doel hebben de algemene motoriek te verbeteren. Er wordt gebruik 
gemaakt van vele turntoestellen 

● Periodieke conditietest in de vorm van de “shuttle run” (piepjestest) 
● Leerlingen maken kennis met een breed scala aan sporten en de mogelijkheid om ze door te 

verwijzen naar specifieke sportclubs 
● Tijdens de dans/bewegingslessen worden opdrachten in de vorm van spel uitgevoerd op muziek. 

Daarbij staat de creativiteit en expressie van de leerling centraal. 

4.10.5. Vakdidactisch en pedagogisch handelen 
De HSL profileert zich als sport-actief en beweging georiënteerd. Daarom is er naast de lessen lichamelijke 
oefening aandacht voor Brain Breaks in de klassen. Brain Breaks zijn oefeningen die op een snelle en 
effectieve manier de fysieke en mentale toestand van de leerlingen in de groep positief onderbreken 
waardoor ze zich weer beter kunnen focussen. Middels deze oefeningen worden de hersenen gestimuleerd en 
geactiveerd. Tevens wordt meerdere malen per week een keuzeaanbod van naschoolse (sport) activiteiten 
aangeboden, zoals turnen, badminton, basketbal, voetbal, hockey, atletiek en ballet. 

4.10.6. Randvoorwaarden 
Alle leersituaties zijn veilig ingericht: in het begeleiden van het bewegen van de leerlingen wordt binnen 
aanvaardbare risico’s de veiligheid gewaarborgd. Er wordt zowel op groepsniveau als op individueel niveau 
leerhulp op maat gegeven. 
De lestijd wordt efficiënt benut en het activiteitsniveau is hoog. De leraren zorgen voor een respectvol 
pedagogisch klimaat en een actieve en zelfstandige rol van leerlingen waarbij samenwerken en elkaar helpen 
erg belangrijk is. 
  
Er kan indien nodig direct eerste hulp worden verleend (EHBO), omdat de leraren over actuele kennis en 
vaardigheden beschikken. Door directe communicatie met de administratie kunnen indien nodig 
hulpdiensten worden opgeroepen. Middels een ongevallenregistratie wordt er gekeken naar eventuele 
gevaarlijke situaties en het voorkomen daarvan. 

4.11. Muzikale ontwikkeling 
Muziek is een belangrijk expressief en creatief vak dat is gekoppeld aan de filosofie van meervoudige 
intelligenties die wij toepassen. Tijdens de muzieklessen willen wij kinderen een mogelijkheid bieden om de 
essentie van geluid te ontdekken en dit te gebruiken voor zijn of haar eigen creatieve doel/activiteit. 
Muziek is een kernvak en van essentieel belang voor de ontwikkeling van een evenwichtig persoon. Tijdens 
de muzieklessen worden aspecten, zoals uitvoering, compositie, improvisatie en muziektechnologie 
behandeld. 
 

4.11.1. Muzieklessen   
De doelen binnen het muziek curriculum op de HSL zijn gericht op luisteren, uitvoerende en componerende 
activiteiten. 
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De nadruk tijdens de muzieklessen ligt op het aandachtig luisteren met als doel hiervan te genieten. 
Daarnaast heeft luisteren een essentiële rol in het componeren en uitvoeren van muziek. De leerling wordt 
aangemoedigd om aandachtig te luisteren naar de geluiden in de omgeving en om zich vervolgens geleidelijk 
bewust te worden van klanken in muziek. 
 
Het verzorgen van een muzikaal optreden zorgt ervoor dat zang en instrumentale uitvoering worden verenigd 
met dat van anderen. De manieren waarop geluid kan worden gebruikt, als onderdeel van het componeren 
van muziek, gebeurt met de stem en met verscheidene muziekinstrumenten en technologie. Muzikaal 
optreden wordt afgewisseld met mogelijkheden om te luisteren naar en een persoonlijke mening te vormen 
over verschillende muziekstijlen, muziekperioden en muziekculturen, inclusief een internationaal/Nederlands 
repertoire in verschillende uitvoeringen. 
 
Onderling samenhangende activiteiten voor luisteren, optreden en componeren vinden regelmatig plaats. 
Muzieklessen zijn gebaseerd op Orff Schulwerk in de groepen 1, 2, 3, 4 en 5. De invloeden van de theorieën 
van Dalcroze en Kodaly zijn hierin ook verwerkt.  
 
Het programma verzorgt een holistische aanpak van het muziekonderwijs. Het integreert: 

1. Zang 
2. Spraak activiteiten 
3. Luisteren naar, en spelen en bewegen op muziek van verschillende tijden en culturen 
4. Volksdansen, cirkeldansen en creatieve dansen 
5. Spelen van ongestemde instrumenten 
6. Verkennen van gestemde instrumenten 
7. Lichaamspercussie 
8. Muziek lezen, analyseren, uitvoeren en creëren. 

 
 

Het is een aanpak waar alle leerlingen aan kunnen deelnemen, een bijdrage aan kunnen leveren en succes 
kunnen ervaren. De leerlingen beginnen met simpele taken en gaan stapsgewijs over naar meer complexe en 
uitdagende activiteiten in overeenstemming met hun vermogen en ontwikkeling. Leerlingen kunnen 
ongeacht leeftijd en ervaring  beginnen met het maken van muziek en dat is zowel stimulerend als 
bevredigend, zonder de vereiste van technisch vermogen/kennis. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
De muzieklessen in de groepen 6, 7 en 8 zullen technische muzikale aspecten bevatten, terwijl de kinderen 
tegelijkertijd ook van muziek genieten en muziek creëren. De leerkracht zal een sfeer in de lessen creëren die 
veilig en uitdagend is en muziek selecteren die blijvende deelname van de leerling aanmoedigt. Gestemde en 
ongestemde instrumenten zullen worden toegevoegd aan zang activiteiten. Computertechnologie zal worden 
gebruikt om muziek te componeren en om muzieknotatie te faciliteren. 
 

4.11.2. Lessen per groep (per week) 
Tijdens het curriculum worden de volgende muzieklessen gegeven:  

● Jip & Janneke              30 minuten 
● Groepen 1 en 2              30 minuten 
● Groepen 3 - 8  45 minuten 
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De muziekleraar is ook betrokken bij de musical van groep 8 en bij de jaarlijkse ‘Spring Concert’ waar 
leerlingen de mogelijkheid hebben om op te treden met hun eigen muziekinstrument op een eigen niveau. 
  

4.11.3. Evaluatie en toetsing 
Studenten krijgen twee keer per jaar een rapport dat ook informatie bevat over zijn/haar muzikale 
ontwikkeling, inclusief: aandacht en bijdrage tijdens de lessen, luisteren, presentatievaardigheden, expressie, 
zang en het spelen van een muzikaal instrument. 
De toetsing wordt uitgevoerd in lijn met de IPC-toetsing. De aandacht ligt hier op “beginning”, “developing” 
en “mastering”.  Leerlingen worden in dit proces betrokken door self-assessment en door de persoonlijke 
doelen erbij te betrekken.  
 
 

Activity Beginning Developing Mastering 

Singing The child lacks 
confidence in singing 
and often sings out of 
tune. The child also 
finds it difficult to sing 
at the correct tempo and 
often sings too fast or 
too slow. The child is 
unwilling to sing alone 
and, as part of a group, 
often sings quietly. 

The child can sing a 
familiar song as part of a 
group in tune and in 
keeping with the tempo 
and rhythm. The child 
has some difficulty 
when singing alone and 
often sings too fast or 
too slow, or out of tune. 

The child can sing a 
familiar song in tune and 
keeping with the tempo 
and rhythm. He/she 
rarely makes mistakes 
and is confident singer 
both alone and as part of 
a group. 

Beat and Rhythm The child can play a beat 
or/and rhythm when 
shown by the teacher. 
He/she sometimes 
forgets the notes or 
changes the beat without 
realizing. The child has 
difficulty in creating 
his/her own rhythm to 
play. 

The child can play a 
rhythm to a steady beat 
when shown by the 
teacher. He/she can 
create his/her own 
rhythms to play but 
sometimes needs help. 
The child usually 
remembers rhythm and 
beat. 

The child can play a 
rhythm to a steady beat 
with little or no teacher 
help. He/she often 
creates his/her own 
rhythms to play and 
keeps to the beat and 
tempo. 

Playing musical 
instruments 

The child lacks control 
when playing tuned and 
untuned instruments and 
finds it hard to keep to a 
rhythm. The child is able 
to copy the teacher or 
another child, but is 
unable to work alone. 

The child displays some 
control and rhythmical 
accuracy when playing 
tuned and untuned 
instruments. He/she 
performs better as part 
of an ensemble, but is 
beginning to work alone. 

The child plays tuned 
and untuned instruments 
with control and 
rhythmical accuracy. 
The child works well as 
part of an ensemble and 
alone. 
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5. Informatie en communicatietechnologie op de HSL 

5.1. Inleiding 
Op de HSL zijn wij ons bewust dat informatie- en communicatietechnologie (ICT) en de rol van media op 
elk facet binnen onze maatschappij een sterke invloed heeft. Het onderwijs moet een spiegel zijn van de 
maatschappij, het dient de maatschappij te volgen en zo mogelijk zelfs vooruitlopen op maatschappelijke 
ontwikkelingen. 

5.2. Visie 
De geformuleerde ICT visie luidt: 
1. ICT op de HSL is een set leermiddelen die het mogelijk maakt het leerproces van de leerlingen zo 
efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. ICT is zichtbaar in alle fases van het leerproces en wordt 
door zowel leerkracht als leerling gebruikt.  

 
2. ICT op de HSL bereidt kinderen voor op de maatschappij van morgen. Media speelt een steeds grotere 
rol in de maatschappij en leerlingen moeten hierin wegwijs worden gemaakt. Doordat leerlingen de juiste 
verzameling van kennis, vaardigheden en inzichten eigen maken hebben ze een grotere kans succesvol te 
zijn in de maatschappij van morgen. 
 
  
De ICT visie maakt duidelijk dat ICT een belangrijke rol speelt binnen de HSL. Kinderen zullen al 
spelenderwijs leren om te gaan met de computer zodat ze niet alleen beter worden voorbereid op het 
voortgezet onderwijs maar ook op de snel veranderende maatschappij. Zo zullen kinderen kennis, inzichten 
en vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om hun eigen leerproces te sturen, hetgeen past binnen een leven 
lang leren. 

5.3. Inzet van ICT  

De inzet van ICT op de HSL kan worden onderverdeeld in drie groepen:  

5.3.1. International Primary Curriculum 
Binnen het IPC worden de cruciale ICT vaardigheidsdoelen nagestreefd. Deze vaardigheidsdoelen omvatten 
tevens de ICT kerndoelen van het Nederlandse basisonderwijs.  De vier hoofddoelen zijn: creëren en 
innoveren, informatievaardigheden en -apparaten begrijpen en gebruiken en mediawijsheid.  
Deze vaardigheidsdoelen worden aangeboden binnen een concrete context voor de leerlingen. Zo kan een 
onderzoek naar vulkanen de context zijn voor het leren zoeken, vinden en gebruiken van informatie op het 
internet. 
Een taalactiviteit over pictogrammen kan de basis zijn voor het ontwerpen van eigen pictogrammen op de 
computer, waarbij de leerlingen nieuwe programma’s leren gebruiken.  
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Een unit over drugs education in groep 7 is een gelegenheid om leerlingen informatieve filmpjes, 
presentaties, animaties en programma’s te laten maken, waarbij ze werken aan het vaardigheidsdoel creëren 
en innoveren. 

5.3.2. Digitale Leerlijn, ICT als middel 
Middels adaptieve gedifferentieerde educatieve software wordt de leerstof op het leerniveau en werktempo 
van het kind afgestemd. We creëren hiermee een digitale leerlijn waarmee we de ontwikkeling van kinderen 
kunnen ondersteunen en volgen.  
Deze software sluit naadloos aan bij de methoden van spelling, rekenen en taal. In de groepen 1 t/m 5 werken 
de kinderen daarnaast met diverse educatieve apps op de iPad. In de groepen 6 t/m 8 wordt er gewerkt met de 
educatieve programma’s van de methoden, verschillende oefenwebsites en het creëren van nieuwe informatie 
over het geleerde (bijvoorbeeld een mindmap op de computer). 
De leerkrachten gebruiken de resultaten (data) om het onderwijsaanbod nog beter op de leerling af te kunnen 
stemmen.  

5.3.3. Mediawijsheid 
Mediawijsheid komt in allerlei vormen terug. Mediawijsheid kan gezien worden als mediaopvoeding. 
Uiteraard spelen ouders daarbij een grote rol. Jaarlijks is er de week van de mediawijsheid, waarbij gedrag 
een grote rol speelt. Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 maken gebruik van verschillende digitale 
leeromgevingen, waarbij leerlingen de normen en waarden, gevaren, kansen en mogelijkheden van het 
internet leren. De toepassing van het geleerde is natuurlijk het hoogste doel. Waar mogelijk sluit de 
leerkracht aan bij het aanleren van juist mediagedrag bij leerlingen. Zo kan er tijdens een dagopening over 
gesproken worden, of na een item op het jeugdjournaal. Opvoeden en groter worden betekent ook fouten 
maken. Binnen een veilige schoolomgeving worden de ‘good practices’ gedeeld, tussen leerlingen en 
leerkrachten en tussen leerkrachten onderling. Ook wanneer het fout gaat is er een open sfeer om dit te 
bespreken en worden er tips gegeven om het volgende keer beter te doen. 

5.4. ‘Blended learning’ 
Op de HSL maken we gebruik van de Google Suite for Education. Deze suite maakt het mogelijk de 
klassenomgeving en de digitale omgeving samen te laten komen. Zodoende kunnen de kinderen in de 
bovenbouw zelfstandiger werken. Tevens kunnen kinderen na school verder leren en werken aan taken. Deze 
digitale omgeving maakt het tevens mogelijk communicatielijnen te verbeteren, instructievideo’s te bekijken, 
documenten en ander leerlingwerk op te slaan. 
 
In de praktijk raken de leerlingen in groep 1/ 2 al bekend met het werken met de iPad. Naast de educatieve 
apps is het zelf maken van boekjes, foto’s en/of video’s een van de leerdoelen. In de jaargroepen 3/4/5 
worden deze vaardigheden verder uitgebouwd. In de jaargroepen 6/7/8 werken de kinderen op Chromebooks. 
De Chromebooks zijn ideaal voor het werken met de Google Apps en bieden daarnaast ook de mogelijkheid 
om de methodegebonden software in te zetten. De leerlingen Ze hebben een eigen account waar ze zorg voor 
moeten dragen, onder de supervisie van de school.. De iMacs worden gebruikt voor het afdrukken van 
documenten, foto- en videobewerking en/ of het maken van 3D modellen.  
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6. Zorgbeleid 

In het zorgbeleid staat beschreven hoe de HSL het onderwijs zo goed mogelijk probeert aan te laten sluiten 
bij de leerbehoeften van alle leerlingen, dus ook de leerlingen met specifieke leerbehoeften. 

6.1. Passend onderwijs 
Op de HSL is sprake van ‘passend onderwijs’: onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden, talenten en 
onderwijsbehoeften van de leerlingen. De cyclus van het handelingsgericht werken wordt gebruikt om er zo 
voor te zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk onderwijs krijgen passend bij hun individuele 
leerbehoeften. 
  
In de groepen werken de leerkrachten met groepsoverzichten en groepsdocumenten. In het groepsoverzicht 
worden de pedagogische en didactische behoeften per leerling beschreven. Ook worden de stimulerende en 
belemmerende factoren van iedere leerling in kaart gebracht om erachter te komen wat een leerling nodig 
heeft om zich te ontwikkelen op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Met deze informatie  worden de 
leerlingen geclusterd in een basisgroep, plusgroep en aandachtsgroep. Deze clusters zijn veranderlijk en 
continu in beweging. Leerlingen laten door het jaar heen groei en ontwikkeling zien waarbij de leerkracht 
observeert en toetst of doelen behaald worden. Dit leidt tot regelmatige evaluaties en leergesprekken met de 
leerlingen. In het groepsdocument wordt door de leerkracht de aanpak, differentiatie, evaluatiemomenten en 
de effecten beschreven, waardoor preventief wordt nagedacht over het onderwijs in de groep. Het 
groepsdocument kan vragen om een tussenevaluatie en wordt structureel geëvalueerd na zes maanden 
onderwijs. Vanuit daar worden de onderwijsbehoeften mogelijk bijgesteld. Deze evaluatie herhaalt zich aan 
het einde van het schooljaar, waardoor een onderbouwde en verdiepende overdracht plaatsvindt. De cyclus is 
rond. 

6.1.1. Zorgplan 
In het zorgplan zijn de stappen opgenomen die we nemen vanaf het moment dat een leerkracht een probleem 
op het gebied van gedrag en/of cognitieve ontwikkeling signaleert bij een leerling. Voor leerlingen waarbij 
blijkt dat het reguliere aanbod van extra begeleiding door een individueel handelingsplan, verlengde 
instructie, extra begeleiding en/of remedial teaching niet afdoende is, wordt een zorgprocedure (SEN-
procedure; special educational needs) opgestart. 
Indien wordt vastgesteld dat voor de leerling op de HSL geen adequaat passend onderwijs kan worden 
geboden, wordt gezamenlijk met de ouders op zoek gegaan naar een andere passende onderwijsvorm in 
Singapore of in Nederland. 
Door het ontbreken van Nederlandstalige samenwerkingsverbanden, speciale leerlingzorg en Nederlandstalig 
speciaal onderwijs in Singapore, hechten we op de HSL extra belang aan het realiseren van passend 
onderwijs voor alle leerlingen.  
 
6.1.2. Verschillen zien en respecteren 
Binnen de klas heeft een leerkracht te maken met verschillen tussen leerlingen. Dit kan gaan om verschillen 
in leerstijlen, capaciteiten maar ook in onderwijs- en ondersteuningsbehoeftes. Een deel van de leerlingen 
stroomt in uit verschillende vormen van internationaal onderwijs. Omgaan met deze diversiteit maakt de 
lespraktijk uitdagend en boeiend, maar soms ook lastig. Voor onze leerkrachten is het belangrijk om deze 
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verschillen te herkennen en hierop te anticiperen. Daarbij werken we met elkaar aan een veilige en 
uitdagende leeromgeving, waarin er respect is voor de verschillen. 

6.2. Opbrengstgericht werken 
Differentiëren en samenwerken om verschillen te overbruggen 
De verschillen die de leerkrachten waarnemen, zijn belangrijk om te analyseren en om naar te handelen. De 
leerkracht biedt daarom differentiatie op het gebied van instructie, verschil en afwisseling in toegepaste 
werkvormen, differentiatie in aanbod van de leerstof en differentiatie in aanbod van de leertijd. 
Met opbrengstgericht werken willen we beschikbare data benutten voor het verbeteren van ons onderwijs. 
Concreet betekent dit het verzamelen en gericht gebruiken van toets- en observatiegegevens om te komen tot 
verbetering van de leerlingresultaten. 
 
Kenmerkend voor opbrengstgericht werken is: 

●      Het werken vanuit (reëel) hoge verwachtingen 
●      Het stellen van doelen; op alle niveaus 
●      Het specifiek inrichten van het onderwijsprogramma en het onderwijsproces 
●      Het meten en analyseren van opbrengsten: ‘Signaleren wij trends?’ 
●      Het gericht reflecteren op het onderwijsproces 
●      Het bijstellen van de instructie, het programma en soms de doelen 

 
Praten over leerlingresultaten vindt plaats op meerdere niveaus binnen de school. De leerkracht bespreekt de 
resultaten met de leerlingen. De bespreking op groepsniveau vindt plaats tussen de groepsleerkrachten 
onderling en met de IB-er. De bespreking van de gegevens van de school als geheel vindt plaats in het team 
onder leiding van de directie, de intern begeleider en de taal- en rekencoördinator. De schoolopbrengsten 
worden jaarlijks met het bestuur besproken. 

6.3. Handelingsgericht werken 
Binnen de HSL werken we handelingsgericht (HGW). Handelingsgericht werken levert een bijdrage aan de 
kwaliteitsverbetering van ons onderwijs voor de reguliere leerlingen en tegelijkertijd voor die leerlingen die 
extra ondersteuning nodig hebben. Door uit te gaan van de onderwijsbehoeften zorgen we ervoor dat iedere 
leerling op onze school zoveel mogelijk onderwijs op maat krijgt. Hierbij stellen we ons als team een aantal 
kritische vragen: 

● Hoe kijken wij naar kinderen? 
● Hoe praten wij over kinderen bij wie het niet zo gaat als wij zouden willen? 
● Hoe communiceren wij met leerlingen, ouders en met elkaar? 

  
Met HGW focussen we op de mogelijkheden en leerbehoeften van leerlingen. 
 
Bij het handelingsgericht werken gaan we uit van de volgende zeven punten: 

● De onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal. 
● Er is afstemming en wisselwerking tussen het kind, de leerkracht, de ouders, de groep en de 

leeromgeving. 
● Het is de leerkracht die het doet. De leerkracht realiseert passend onderwijs en levert daarmee een 

cruciale bijdrage aan een positieve ontwikkeling van de leerling op het gebied van leren, 
werkhouding en sociaal emotioneel functioneren. 
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● We gaan uit van de positieve aspecten van de leerling, de leerkracht, de groep, de school en de 
ouders. 

● We hechten groot belang aan de samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en 
externe begeleiders om een effectieve aanpak te realiseren. 

● Er wordt doelgericht gewerkt, waarbij korte en lange termijn doelen geformuleerd worden voor het 
leren, de werkhouding en het sociaal emotioneel functioneren van alle leerlingen en we evalueren 
deze doelen in een cyclus van planmatig handelen. 

● Onze werkwijze is systematisch, stapsgewijs en transparant. 

6.3.1. Werken met groepsdocumenten en individuele handelingsplannen 
Met het doorlopen van de cyclus van handelingsgericht werken gaan we preventief te werk. Door vroeg te 
signaleren kunnen we inspelen op de leerbehoeften van de leerlingen. 
 
De verantwoordelijkheid voor de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte ligt in eerste instantie altijd 
bij de groepsleerkracht. Deze maakt de groepsdocumenten gebaseerd op de leerresultaten en de leerbehoeften 
van zijn groep. Het groepsdocument is een belangrijk kenmerk van handelingsgericht werken. Het bevordert 
het differentiëren in instructie en leertijd. Het biedt overzicht over leerlijnen en persoonlijke ontwikkeling 
van alle leerlingen gedurende het hele schooljaar. Het geeft de IB-er concrete aanknopingspunten voor 
handelingsgerichte begeleiding van leerkrachten en het verbetert de overdracht naar een nieuwe groep. De 
groepsdocumenten zijn dynamisch, wat betekent dat zij regelmatig worden bijgesteld. De organisatie van het 
groepsdocument wordt beschreven in de onderwijsplanning. Door het gebruiken van groepsdocumenten is 
het niet meer de methode die bepaalt wat er moet gebeuren in de klas, maar de leerkracht die het 
onderwijsaanbod ‘regisseert’. Hierdoor wordt het zo passend mogelijk voor de  leerlingen in de groep. 
 
Voor sommige leerlingen is het nodig om de leerbehoeften en de specifieke daarop gerichte begeleiding te 
verwerken in een individueel handelingsplan. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om leerlingen die werken aan een 
individuele leerlijn. Zij volgen een afwijkend programma in vergelijk met de rest van de groep. Er wordt 
nauw samengewerkt met de intern begeleider, de remedial teacher, de ouders en de leerling zelf. 
Ouders van leerlingen met een individueel handelingsplan worden regelmatig door de groepsleerkracht 
uitgenodigd voor een voortgangsgesprek. Hierbij is de remedial teacher of de IB-er meestal aanwezig. 

6.3.2. Het IGDI-plus model 
Om te zorgen dat alle kinderen op niveau instructie kunnen krijgen maken we gebruik van  het IGDI-plus 
model voor het geven van gerichte instructie op drie niveaus. Door het gebruik van dit model kan de 
leerkracht de instructiemomenten aan de drie niveaugroepen afwisselen met momenten van zelfstandig 
werken waarbij de kinderen o.a. gebruik maken van de coöperatieve werkvormen (SCL). 
Een les gegeven met het IGDI-plus model ziet er als volgt uit: 

● Start van de les met o.a. een terugblik, het stellen van het leerdoel en het actualiseren van de 
voorkennis 

● Interactieve groepsinstructie met o.a. vragen stellen, hardop denken, gebruik van voorbeelden, 
demonstreren, ervaringen uitwisselen d.m.v. denken-delen-uitwisselen 

● Begeleide (in) oefening met korte duidelijke opdrachten 
● Zelfstandig verwerken, individueel of in paren of teams d.m.v. coöperatieve werkvormen, waardoor 

tijd is voor verlengde instructie aan die leerlingen die dit nodig hebben 
● Feedback geven 
● Afronding voor alle leerlingen, waarin een terugkoppeling plaatsvindt naar het lesdoel 
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6.3.3. Groepsbezoeken en de groepsbespreking 
De groepsbespreking van de leerkracht met de intern begeleider heeft een plaats binnen de cyclus van 
Handelingsgericht werken. Twee keer per jaar worden tijdens de groepsbespreking de leerlingresultaten,  het 
welzijn van de leerlingen en het groepsaanbod besproken. Voor iedere groepsbespreking vindt een 
groepsbezoek plaats waarbij de intern begeleider het lesgeven in de klas en het leren van de kinderen 
observeert. Ook wordt gekeken naar het klassenklimaat. Op groepsniveau wordt naar de resultaten gekeken 
om het lesgeven van de afgelopen periode te evalueren en aandachtspunten voor de volgende periode te 
formuleren. Vanuit de groepsbespreking kan indien nodig een individuele leerlingbespreking volgen. 

6.4. Het leerlingvolgsysteem en de gebruikte LVS-toetsen 
De HSL gebruikt voor lezen, taal en rekenen eigentijdse methodes die voldoen aan de kerndoelen. Voor het 
toetsen van de leerstof gebruiken we methodegebonden toetsen en niet-methodegebonden toetsen. Hiervoor 
worden onder andere de toetsen van het CITO leerlingvolgsysteem gebruikt. Hiermee kunnen we als school 
in het buitenland de ontwikkeling van de leerlingen volgen, gerelateerd aan de Nederlandse landelijke norm. 
Voor de peuterschool en de groepen 1 en 2 wordt daarnaast gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem 
KIJK! waardoor de cognitieve- en sociaal-emotionele ontwikkeling goed kan worden gevolgd. Om de 
sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen vanaf groep 3 te volgen, wordt gebruik gemaakt van 
ZIEN! Dit is een observatieprogramma voor het in kaart brengen van de sociaal emotionele competentie. 
De leerlingen vanaf groep 5 vullen zelf een leerlingenlijst in die ingaat op hun algehele welzijn. De 
leerkracht, IB-ers en de gedragscoördinator analyseren deze gegevens om vervolgens (waar nodig) 
leerlinggesprekken aan te gaan. 
De niet-methode gebonden toetsen worden afgenomen binnen de periode die hiervoor door CITO wordt 
aangegeven. Hiervoor werken we met een jaarlijks samengestelde toetskalender. De vaste CITO 
toetsperiodes voor de groepen 1 t/m 7 zijn in januari/februari en in mei/juni. Voor groep 8 is dit 
oktober/november met de Centrale Eindtoets in mei. Daarnaast wordt voor de leerlingen in groep 7, die 
vertrekken naar Nederland, de drempeltest afgenomen. 

6.4.1. ParnasSys 
Op de HSL gebruiken we ParnasSys als administratie- en leerlingvolgsysteem met allerlei mogelijke 
toepassingen. De resultaten van zowel methodegebonden als niet-methode gebonden toetsen worden hierin 
opgeslagen. Ook observaties, verslagen van gesprekken met ouders en informatie van externe organisaties 
worden op de leerlingkaart in Parnassys opgeslagen. Voor ouders is deze informatie te allen tijde op te 
vragen. We hanteren de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die in mei 2018 is ingegaan 
om de privacy te waarborgen.  

6.4.2. Toetsen op maat 
Voor een aantal leerlingen hanteren we op de HSL het toetsen-op-maat. Het gaat hier om een aanpassing in 
de afname van de toetsen, omdat de leerling bijvoorbeeld een eigen leerlijn volgt. In dat geval kan het zijn 
dat de Cito toets van een eerder of later leerjaar wordt afgenomen. Dit kan alleen gebeuren na uitvoerig 
overleg met de intern begeleider,  in samenspraak met de ouders en leerling.  
Voor leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring of een zeer zwakke motoriek zijn bepaalde 
aanpassingen tijdens het afnemen van de toets toegestaan. Deze aanpassingen worden altijd vooraf 
besproken met de intern begeleider en de ouders en vastgelegd bij de registratie van de toets in ParnasSys. 
 



 
 

Schoolgids 2019 - 2020       44 
 

Na uitgebreide consultatie zal voor leerlingen bij wie het ‘toetsen-op-maat’ wordt toegepast, een specifieke 
doorgaande lijn in toetsen worden gewaarborgd. Jaarlijks zal dit door het LSC worden geanalyseerd om 
ervoor te zorgen dat deze leerlingen op een juiste wijze worden ingeschaald qua niveau en aanpak. 

6.5. Logopedie 
Binnen de HSL is een part-time logopedist werkzaam. Zo kan een vroegtijdige erkenning van eventuele 
spraak- en taalproblemen (articulatie, zinsbouw, woordenschat, auditief geheugen en verhaalopbouw) 
plaatsvinden. Tevens kan de spraak- en taalontwikkeling door gerichte oefening worden gestimuleerd en 
kunnen ouders en leerkrachten worden geïnformeerd.  
Eventueel kan de leerling worden doorverwezen voor verder logopedisch onderzoek en/of behandeling.   
De logopedist observeert alle leerlingen van de Jip & Janneke -groepen en de groepen 1. Hierna vindt een 
terugkoppeling plaats waarbij de leerkracht en intern begeleider aanwezig zijn. Wanneer er sprake is van 
opvallendheden, worden de ouders uitgenodigd voor een gesprek waarin adviezen en oefeningen worden 
gegeven en/of een begeleidingstraject wordt gestart om zo het kind gericht te helpen.   
In groep 2 vindt een algehele screening plaats door middel van het VTO-taalscreening instrument. Hierdoor 
krijgt de logopedist inzicht in de algehele taalontwikkeling, articulatie, luisterhouding, aandachtsspanne en 
het auditief geheugen. Ook nu vindt een terugkoppeling plaats met de leerkracht en intern begeleider. De 
resultaten van de screening worden in ParnasSys opgeslagen. Bij eventuele uitval op een van de onderdelen, 
worden ouders geïnformeerd en is er ruimte voor een gesprek. 
Indien de leerling verder logopedisch onderzoek (Reynell /Schlichting of CElF-4) behoeft of logopedische 
therapie volgt, wordt dat waar mogelijk gedaan tijdens schooltijd. De betaling hiervan gebeurt door de 
ouders. De uiteindelijke verslaggeving van het logopedisch onderzoek en de therapie wordt door de 
logopedist gestuurd naar de ouders. De ouders beslissen of dit opgenomen mag worden in het ParnasSys-
dossier van de leerling. 
  
Wanneer ouders en/of  leerkracht de leerling willen aanmelden voor screening, buiten de reguliere 
observaties en screening om, gebeurt dit middels een aanmeldingsformulier, verkrijgbaar bij de intern 
begeleider. 

6.6. Meer- en hoogbegaafde leerlingen en de plusklas 

Begaafde en hoogbegaafde leerlingen hebben doorgaans minder uitleg, oefening en herhaling nodig dan wat 
reguliere taal- en rekenmethoden aanbieden. De HSL maakt hiervoor gebruik van ‘Compacten en Verrijken’. 
Bij ‘Compacten’ wordt de lesstof ingedikt. Hierdoor wordt de oefenstof geminimaliseerd en de 
herhalingsstof geschrapt. Het reguliere leerstofaanbod wordt zo compact aangeboden.  

 
Leerlingen komen in aanmerking voor deelname aan het compacte programma als zij de methodegebonden 
toetsen goed (> 80% beheersing) maken, als zij op de LVS-toetsen  een herhaalde A-score behalen en als zij 
sociaal emotioneel toe zijn aan extra uitdaging en meer zelfstandig werken. 
 
Voor deze leerlingen wordt het volgende wel aangeboden: 

●      Introductie van een nieuw thema 
●      Verkorte instructie (of geen instructie) 
●      Ontdek- en onderzoeksactiviteiten 
●      Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is (bijvoorbeeld open opdrachten) 
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●      Belangrijke leerstappen in de leerlijn (nieuwe leerstof) 
●      Betekenisvolle activiteiten (variatie in informatiebronnen) 
●      Activiteiten die gericht zijn op metacognitieve vaardigheden 

 
Om te zorgen dat ook de (hoog)begaafde leerlingen regelmatig instructie krijgen, werken we in de groepen 
met het IGDI-plus model voor het geven van instructie. 
  
In de resterende tijd die door het compacten van het programma vrijkomt, kunnen de leerlingen bij 
verschillende vakgebieden verrijkingsstof aangeboden krijgen. Hierbij kan worden gekozen voor 
verdiepende of verbredende lesstof in de vorm van projectmatig werken. Zo maken we het lesaanbod voor de 
(hoog)begaafde leerlingen uitdagender en begeleiden we leerlingen in vaardigheden al plannen, organiseren 
en samenwerken. Verrijkingsmateriaal is in ruime mate aanwezig en wordt door de intern begeleider in 
overleg met de taal- en rekencoördinator jaarlijks aangevuld. 
 
Binnen de HSL is er een plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Voor deelname aan de plusklas is een 
intelligentieonderzoek een vereiste en/of een doortoetstraject waar sprake is van een dusdanige voorsprong 
op de hoofdvakken, dat een aanpak in de klas in het geding komt. 
  
De HSL beschikt over een hoogbegaafdheidsprotocol waarin is beschreven wat de HSL doet om een 
eventuele ontwikkelingsvoorsprong en/of meerbegaafdheid te signaleren. Daarnaast staat beschreven wat de 
HSL aanbiedt om deze leerlingen te begeleiden. Dit protocol staat op de website van de HSL. 
 

6.7. Meertalige leerlingen 
Doel 
De kinderen zijn in staat om intructietaal goed te begrijpen en zelf actief toe te passen.  
 
Taalondersteuning is voor kinderen die niet aan de Nederlandse taal zijn blootgesteld (thuis en/of 
schoolsituatie) voordat zij zijn aangemeld op de HSL.  
Is dit het geval dan hebben de kinderen recht op 1 jaar taalondersteuning. Indien dit niet genoeg is en er is 
het volgend schooljaar nog ruimte in de taalondersteuningsgroep (maximaal 6 kinderen), dan kan de 
taalondersteuning nog 1 jaar een vervolg krijgen.  
 
1e jaar = 2 x 30 minuten per week 
2e jaar = 1 x 30 minuten per week 
 
Recht op een 2e jaar wordt gebaseerd op observaties van de (vorige) leerkracht en de taalondersteuner. 
Belangrijk discussiepunt is de meerwaarde van taalondersteuning ten opzichte van onderwijsaanbod op 
taalgebied in de klas. Dit wordt besproken binnen het LSC en wordt specifiek genoteerd in het 
groepsoverzicht aan het einde van het schooljaar.  
 
 
Jip en Janneke 
 
Meertalige kinderen van Jip en Janneke krijgen een half jaar voordat zij naar groep 1 gaan, gerichte 
taalondersteuning ter voorbereiding op de overgang naar volledig Nederlands onderwijs. Het streven is dat 
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dit 2 x 30 minuten per week plaatsvindt. Daarnaast wordt er middels een rijke leeromgeving en spelend leren 
volop aandacht besteed aan het stimuleren van de Nederlandse taal. Bij aanvang groep 1 wordt opnieuw 
bekeken of verdere taalondersteuning gewenst is.  
 

6.8. Leerlingen met leerproblemen 
De directe begeleiding aan deze leerlingen wordt in eerste instantie altijd gegeven door de groepsleerkracht 
zelf, in overleg met de intern begeleider. Vaak volstaat verlengde instructie in de groep, soms is daarnaast 
extra inoefening door huiswerk nodig voor dat bepaalde vakonderdeel. Ook is het soms nodig om een 
leerling (tijdelijk) extra begeleiding te geven. Wanneer deze situatie zich voordoet, zal de leerling besproken 
worden door de leerkracht met het LSC team. Er wordt dan een plan van aanpak opgesteld (individueel 
handelingsplan) en dit  wordt altijd gecommuniceerd met de ouders. Wanneer dit nodig wordt geacht en er 
ruimte is binnen de remedial teaching, kan de leerling extra begeleiding krijgen buiten de klas. 
  
Wanneer ondanks intensieve begeleiding op school een achterstand zichtbaar blijft wat betreft de 
leerresultaten, kan het wenselijk zijn externe expertise in te schakelen waarbij gericht wordt gekeken naar de 
cognitieve capaciteiten van een leerling. In Singapore is een Nederlandstalige orthopedagogische praktijk. 
Deze praktijk biedt mogelijkheden tot onderzoek en de eventueel daarop volgende begeleiding. 
 
Voor leerlingen met een dyslexie- en/of dyscalculieverklaring wordt een individueel handelingsplan 
opgesteld. Hierin wordt beschreven welke begeleiding het kind nodig heeft. Deze begeleiding vindt in eerste 
instantie in de klas plaats. Wanneer dat nodig is, kan de begeleiding buiten de klas worden gegeven binnen 
het LSC.  

6.9. Leerlingen met een ontwikkelingsperspectief 
Op de HSL spelen we met handelingsgericht werken vroegtijdig en adequaat in op de onderwijsbehoeften 
van de leerlingen. Toch kan het zijn dat er voor een leerling een aangepast ontwikkelingsperspectief (OPP) 
moet worden opgesteld binnen één of meerdere leerlijnen. 
Leerlingen waarvan vaststaat dat ze maximaal het eindniveau van groep 6 of 7 halen en dus de doelen van 
groep 8 niet zullen realiseren, krijgen een ontwikkelingsperspectief. Het OPP wordt opgesteld na een IQ test 
en/of op basis van drie voorafgaande Cito-toetsuitslagen. Een OPP kan vanaf groep 6 worden gegeven. Het 
OPP bevat de einddoelen en tussendoelen per vak en het voortgezet onderwijs perspectief (eventueel later 
vast te stellen). Daarnaast wordt verwezen naar een individueel handelingsplan, waarin concreet staat 
omschreven hoe de leerkracht en remedial teacher de doelen gaan realiseren. 

6.10. Leerlingen met gedragsproblemen, gedragsprotocol en gedragscoördinator 
De leerkracht begeleidt in eerste instantie de leerlingen die opvallend gedrag vertonen. Het gedrag van de 
leerling moet dan van ‘minder ernstige aard’ zijn. De extra aandacht die door de leerkracht aan deze leerling 
wordt gegeven, leidt tot succesvolle beïnvloeding en het groepsgebeuren wordt niet ontregeld. 
  
Wanneer er sprake is van ‘ernstig’ probleemgedrag, zal dit besproken worden met de directie, de intern 
begeleider, de leerkracht en de ouders. Binnen de HSL is een gedragscoördinator werkzaam. Zij kan 
meekijken en meedenken met de leerkracht en ouders om zo samen tot een plan van aanpak te komen. 
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Daarnaast kan worden overgegaan tot een aanvullend onderzoek of een verwijzing naar externe 
hulpinstanties. 
  
Voor leerlingen met gedragsproblemen bestaat er voor de ouders de mogelijkheid contact op te nemen met 
een Nederlandstalige orthopedagogische praktijk in Singapore. Deze praktijk biedt mogelijkheden tot 
onderzoek en de eventueel daarop volgende begeleiding. 
  
De HSL beschikt over een gedragsprotocol waarin duidelijke afspraken staan m.b.t. grensoverschrijdend 
gedrag en de te nemen stappen in en buiten de groep. Dit protocol is te vinden op de website van de HSL. 
 

6.11. Leerlingen met motorische problemen 
Motoriek is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind. Het is belangrijk om een eventuele 
achterstand in de motorische ontwikkeling zo vroeg mogelijk op te sporen, omdat het verhelpen ervan dan 
het meeste effect heeft. 
Voor zowel de fijne als de grove motoriek volgen wij de ontwikkeling van de leerlingen middels observatie. 
Voor kinderen met een significante achterstand in de motorische ontwikkeling kunnen ouders verwezen 
worden naar diverse externe instanties in Singapore met experts op het gebied van fysiotherapie en 
ergotherapie. 

6.12. Leerlingen met een lichamelijke handicap 
De HSL ligt op een heuvel en twee van de drie verdiepingen van de school zijn zonder trappen gemakkelijk 
bereikbaar. Er is op de begane grond een toilet voor rolstoelgebruikers. In het verleden heeft de HSL bij 
plaatsing van leerlingen met een lichamelijke handicap rekening gehouden met plaatsing van de groep 
waarin deze leerling zich bevond. Bij de aanbouw van de nieuwe vleugel in 2008 is hieraan extra aandacht 
besteed door het plaatsen van diverse ramps. Dit betekent nog steeds wel dat bepaalde gedeelten van de 
school niet gemakkelijk bereikbaar zijn voor leerlingen met een lichamelijke handicap.   

6.13. Beleid voor langdurig zieke leerlingen 
Wanneer een leerling langdurig afwezig is vanwege de opname in een ziekenhuis zal de leerkracht in overleg 
met de ouders en de intern begeleider zorgen voor huiswerk met evt. instructies uit de handleidingen van de 
methoden. 

6.14. Externe hulp aan leerlingen 
Ook in Singapore bestaat op veel gebieden de mogelijkheid om een leerling externe hulp te bieden, 
bijvoorbeeld logopedie, fysiotherapie, ergotherapie, gedragstherapie en psychologische of psychiatrische 
begeleiding. Kanttekening hierbij is dat de hulp veelal in de Engelse taal geboden wordt, wat voor de 
behandeling in sommige gevallen nadelig kan zijn. 
Voor nader gespecialiseerd onderzoek kunnen ouders zich wenden tot meerdere Nederlandstalige 
specialisten waaronder een orthopedagoog en een GZ-psycholoog. Daarnaast kunnen ouders besluiten hun 
kind te laten onderzoeken in Nederland. Dit gebeurt in de meeste gevallen tijdens een vakantie. 
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Alle leerlingen volgen als uitgangspunt het op school geldende lesrooster. Indien op enig moment de inzet 
van externe deskundigen gewenst blijkt te zijn en dit alleen onder schooltijd te realiseren is, bestaat daartoe 
onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid. Goed overleg tussen ouders en school en redelijkheid vanuit 
beide partijen zijn hierbij belangrijk. 

6.15. Verklaring van de gebruikte afkortingen 
Zoals in iedere beroepstak wordt ook op de HSL veel met afkortingen gewerkt. Hieronder enkele veel 
gebruikte afkortingen die u in de wandelgangen van de school regelmatig zult horen. 
      ●      AVI  Analyse van individualiseringsvormen 

(het individualiseren van het leesonderwijs) 
●      DMT  Drie Minuten Toets 
●      EDR  Educational Report voor Internationale scholen 
●      HGW  Handelingsgericht Werken 
●      IB-er  Intern begeleider 
●      IGDI  Interactieve Gedifferentieerde Directe Instructie 
●      IPC  International Primary Curriculum 
●      OGW  Opbrengstgericht werken 
●      OKR  Onderwijskundig rapport 
●      LSC  Learning Support Center 
●      Parnassys Administratie en leerlingvolgsysteem 
●      RT-er  Remedial teacher 
●      SCL  Structureel coöperatief leren 
●      SEN  Special Educational Needs 
●      OPP  Ontwikkelingsperspectief  
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7. Gezondheid 

7.1. Gezondheid 
In dit gedeelte vindt u informatie over gezondheid in de tropen. Het leven in de tropen is voor velen nieuw en 
vraagt zowel een lichamelijke als een mentale aanpassing. Voor vragen over onderstaande onderwerpen of 
alle andere medisch gerelateerde vragen kunt u contact opnemen met de School Health coördinator via 
health@hollandseschool.org.  

7.2. Informatiefolders 
Voor nieuwe ouders is op de administratie een International Medical Clinic “Guide for Singapore” te 
verkrijgen. Ook bieden wij foldermateriaal over veelvoorkomende aandoeningen in Singapore, in het Engels 
en Nederlands.  

7.3. Medische gegevens 
Bij inschrijving op de HSL en bij aanvang van ieder schooljaar dienen alle ouders (van zowel leerlingen van 
Jip en Janneke als de HSL) een vragenlijst in over de medische situatie van hun kind(eren). Dit is belangrijk 
zodat wij in medische (nood)situaties op de hoogte zijn van alle relevante informatie. De gegevens zijn 
beschikbaar voor de groepsleerkracht(en) en de School Health coördinator. Eventuele veranderingen in 
medische aandoeningen, allergieën of medicatie dienen altijd zo spoedig mogelijk doorgegeven te worden. 

7.4. Allergieën 
Indien uw kind een allergie of een intolerantie voor bepaalde (voedings)stoffen heeft of gedurende het 
schooljaar ontwikkelt, dient de School Health coördinator school hierover geïnformeerd te worden. Op die 
manier kan hier rekening mee gehouden worden, bijvoorbeeld bij traktaties en schoolkampen. Omdat er 
kinderen op school zijn met ernstige en levensbedreigende allergieën voor noten en pinda’s, is het niet 
toegestaan om noten, pinda’s of hiervan afgeleide producten mee naar school te nemen. Ook met traktaties 
dient hier rekening mee gehouden te worden. Voorbeelden van niet-toegestane producten zijn Nutella, 
Toblerone, pindakaas en chocolade met stukjes noten.  

7.5. Medicatie 
Indien uw kind op school medicatie nodig heeft dan dient u het formulier ‘Aanvraag toedienen medicatie’ in 
te vullen en te ondertekenen. Dit geldt voor tijdelijke medicatie zoals een antibiotica kuur, maar ook voor ‘zo 
nodig’ medicatie zoals pufjes bij astma. Zonder dit formulier is het in het geheel niet toegestaan op school 
medicatie te gebruiken. Dit formulier is op papier bij de administratie of per e-mail verkrijgbaar. Na indienen 
wordt het door de schooldirecteur en School Health coördinator ondertekend alvorens de medicatie op school 
toegediend en/of bewaard kan worden. De ouders blijven verantwoordelijk voor het medicijngebruik van hun 
kind en voor het persoonlijk aanleveren van het betreffende medicijn. Zij gaan er dan ook mee akkoord dat 
de school de medicijntoediening als service verleent. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
deze toediening.  
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7.6. Besmettelijke infectieziekten 
Besmettelijke ziekten dienen altijd gemeld te worden bij de School Health coördinator. Voorbeelden van te 
melden ziekten zijn: mycoplasma, krentenbaard (impetigo), kinkhoest, hand-foot-mouth disease en 
waterpokken. In de meeste gevallen dient het kind thuis te blijven tot er een doktersverklaring overhandigd 
kan worden dat de aandoening niet meer besmettelijk is. In het geval van impetigo dienen de plekjes volledig 
opgedroogd te zijn voor de leerling naar school kan komen. Voor meer informatie over de richtlijnen van de 
HSL kunt u contact opnemen met de School Health coördinator. 

7.7. Ziekte op school 
Gedurende de schooldag kan het gebeuren dat uw zoon/dochter valt of zich niet lekker voelt. In dat geval 
zullen wij telefonisch contact met een van de ouders opnemen. In overleg kan dan besloten worden dat de 
leerling paracetamol krijgt of opgehaald wordt. Kinderen met koorts mogen niet naar school toe komen en 
niet op school blijven. Het ophalen van de leerling kan naast door de ouders ook gebeuren door een eventuele 
helper of familielid/vrienden. Echter: wij nemen telefonisch alleen contact op met de ouders of 3e persoon 
van de familie en zullen uw kind niet zonder toestemming van bovengenoemde personen naar huis laten 
gaan/laten ophalen. Kinderen die gedurende schooltijd ziek worden mogen niet zelfstandig of met een taxi 
naar huis toe. In medische noodsituaties zullen wij handelen volgens het door u ondertekende ‘Parental 
Consent form’. 

7.8. Zonbeleid 
Doordat Singapore dicht bij de evenaar ligt, is er sprake van een hoge UV-straling. Dit kan op korte termijn 
lijden tot huidverbranding en zonnesteek en op lange termijn tot ondere andere huidkanker. Op de HSL 
bespreken wij de risico’s van zonblootstelling met leerlingen. Daarnaast hebben wij op het schoolplein 
schaduwplekken gecreëerd. Het dragen van een HSL zonnehoed is verplicht, andere hoofddeksels zijn niet 
toegestaan. Daarnaast raden wij aan om zonnebrandcrème te gebruiken.     

7.9. Muggen 
In Singapore komen meerdere ziekten voor die door muggen overgedragen worden, waaronder dengue. De 
HSL voert een preventief beleid door muggen wekelijks te laten bestrijden door een professioneel bedrijf. 
Voor meer informatie over dengue en andere aandoeningen die door muggen overgedragen worden kunt u 
contact opnemen met de School Health coördinator. Ook kan er meer informatie gevonden worden via 
www.dengue.gov.sg en www.hpb.gov.sg. Om uzelf en uw kinderen tegen muggen te beschermen zijn 
verschillende sprays en pleisters beschikbaar bij de plaatselijke drogisterij.  
  

7.10. Hoofdluis 
Net als in Nederland, komt in Singapore hoofdluis voor. Iedere klas op de HSL heeft 1 of meer luizen 
vrijwilligers die week 1 en 3  na elke schoolvakantie een luizencontrole uitvoeren. Indien er bij een leerling 
neten worden gevonden, worden de ouders (telefonisch) geïnformeerd. De ouders van de desbetreffende klas 
worden via Social Schools op hoogte gebracht. Indien er bij een leerling levende luizen gevonden worden 
dient hij/zij opgehaald te worden. Na het behandelen kan de leerling weer naar school komen, het is dus niet 
toegestaan om met luizen op school te komen of te blijven. Mocht u buiten de luizencontroles zelf bij uw 
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kind luizen ontdekken dan dient u dit aan te geven bij de School Health coördinator en/of de leerkracht zodat 
andere ouders van de klas geïnformeerd kunnen worden. 

7.11. Haze 
De luchtkwaliteit in Singapore is over het algemeen (zeer) goed. Echter, door industrie en bosbranden van 
omliggende landen is er soms sprake van Haze. Afhankelijk van de ernst van de haze kan het zijn dat het 
buitenspelen op de HSL wordt ingeperkt of in ergere gevallen de school gesloten wordt. Wij volgen hierin de 
richtlijnen van de Singaporese overheid die zijn opgenomen in het Haze beleid van de school.  
De luchtkwaliteit kunt u zelf ook in de gaten houden via de volgende website: https://www.haze.gov.sg/.  

8. Veiligheid 

8.1. Veiligheid op de HSL 
Wij besteden veel zorg aan de veiligheid van de kinderen, het schoolgebouw en de omgeving.  

1. Alle elektriciteitskasten op school worden jaarlijks op veiligheid gecontroleerd. 
2. De brandblussers worden gecontroleerd door een bevoegde firma. 
3. Het brandalarmsysteem wordt 4 maal per jaar gecontroleerd en getest door een bevoegde firma. 
4. 1 maal per trimester vindt er een brandalarm-oefening en/of een ‘lock-down’-oefening plaats, 

waaraan het team, alle kinderen en aanwezige volwassenen deelnemen. 
5. De gymzaal en speeltoestellen buiten worden gecheckt op veiligheid door gecertificeerde instanties. 
6. De watertanks worden jaarlijks schoongemaakt en gecertificeerd. 
7. Elke week wordt het gebouw gecheckt op ongedierte en wordt er gesprayd. 
8. De veiligheid op de parkeerplaats wordt 24/7 goed in de gaten gehouden door de guard en het team. 
9. Na schooltijd zullen de bus attendants de kinderen van de groepen 1 t/m 3 die met de schoolbus naar 

huis gaan veilig naar de bussen begeleiden. De leerlingen van groepen 4 t/m 8 lopen zelfstandig maar 
gezamenlijk met hun klasgenoten naar de bussen. 

  
U als ouder kunt tevens meehelpen onze school een veilige school te laten zijn. 

1. Als u uw kinderen zelf naar school brengt of van school haalt, zorg dat u uw kinderen onder toezicht 
houdt en voorkom gevaarlijke situaties op de parkeerplaats, speeltoestellen en op straat bij het 
oversteken. 

2. Voor de kinderen die met de schoolbus naar school komen en naar huis gaan, willen wij u vragen de 
kinderen duidelijk te maken dat de veiligheid in de bus ook van groot belang is. Er wordt verwacht 
dat de kinderen luisteren naar de buschauffeur en de bus attendants, op hun stoel blijven zitten tijdens 
de rit en hun veiligheidsgordels vast geklikt houden. Verder verzoeken wij u onveilige situaties direct 
te melden aan de busmaatschappij Woodlands transport en de facilities coördinator. 

8.2. Toegang tot de school en parkeren 
De school heeft 24 uur per dag beveiliging. De security medewerkers houden toezicht op de school en het 
schoolterrein. Zij zijn verantwoordelijk voor het registreren van bezoekers, het regelen van het verkeer, het 
organiseren en managen van de toegang tot de parkeerplaats van de Swiss Club en de drop-off zone bij Swiss 
View. 
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Een van de doelen van de security medewerkers is om de verkeersoverlast rondom de HSL te minimaliseren 
en de veiligheid voor leerlingen en ouders te verhogen. 

8.2.1. Parkeren 
● De Swiss Club parking in de bocht van Bukit Tinggi Road is van 7.30 - 9.00 uur toegankelijk voor 

HSL ouders. Het toezicht op dit parkeerterrein wordt gehouden door één van de HSL beveiligers. 
Indien het parkeerterrein vol is, zal hij de toegang sluiten. 

● De drop-off zone aan Swiss View wordt tevens door een guard bewaakt. Kinderen mogen daar 
uitstappen en lopen vervolgens zelfstandig naar de HSL via de toegangstrap. 

● De IES parking is, zoals voorheen ook reeds het geval was, niet toegankelijk voor de ouders van de 
HSL. Eén van de HSL beveiligers zal hierop toezicht houden. 

● Parkeren aan Bukit Tinggi Road is wettelijk niet toegestaan en dus voor eigen risico. 

8.2.2. Drop off aan Swiss View 
De drop off zone aan Swiss View is vooral aan de start van de schooldag te gebruiken door ouders die hun 
kinderen naar school brengen of voor taxi’s. In verband met de ochtenddrukte mogen enkel schoolbussen 
gebruik maken van het parkeerterrein van de school. 

8.2.3. Opening en sluiting toegangshekken 
Om 8.30 uur start de school en sluiten we derhalve om die tijd alle toegangshekken van school (hek naast 
Dolaplein, hek bovenaan trap Swiss View en de zgn. ‘main gate’). De enige toegang gedurende de dag is de 
kleine poort bij de guardhouse. 
  
Dagelijks gaat het hek bij de zij-ingang bij het Dolaplein een half uur voor eind van de schooldag open, te 
weten: 14.00 uur. Het hek bovenaan de trap van Swiss View is vanaf 14.15 uur geopend. 

8.2.4. Toegangsregistratie bezoekers HSL 
Gedurende de schooldag (tussen 8.30 en 15.30 uur) wordt zoveel mogelijk iedere bezoeker gevraagd zich te 
melden bij de guard. De bezoeker krijgt dan een tijdelijke ‘visitors pass’ om het terrein van de HSL te mogen 
betreden. 

8.2.5. Weekend geen toegang 
Het komt voor dat leerlingen iets vergeten op school, of dat ouders soms in het weekend met vrienden of 
familie een bezoekje willen brengen aan de school om deze te laten zien. De HSL is echter in het weekend 
gesloten en bezoekers verkrijgen derhalve geen toegang. 

8.2.6. CCTV camera’s 
Er zijn CCTV veiligheidscamera’s in de HSL om toezicht op en controle in- en rondom de gebouwen te 
houden. De beelden zullen alleen voor security doeleinden gebruikt worden. 

8.3. Calamiteiten 
De HSL heeft verschillende protocollen opgesteld om calamiteiten het hoofd te bieden. 



 
 

Schoolgids 2019 - 2020       53 
 

Elke calamiteit vraagt om een beoordeling van wat onder de gegeven omstandigheden verstandig is. 
Er is een ontruimingsplan. Het uitgangspunt van een ontruimingsplan is, dat hulp geboden kan worden totdat 
externe hulpverleners, als politie, brandweer of ambulancedienst ter plaatse zijn en de hulpverlening 
overnemen. In geval dat er zich een calamiteit voordoet, zullen de ouders op de hoogte gebracht worden.  
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9. Kwaliteitszorg 

9.1. Kwaliteitszorg 
De kwaliteit van het onderwijs staat de laatste jaren volop in de belangstelling. In de kwaliteitswet (maart 
1998) en de Wet op het Onderwijstoezicht (voorjaar 2002) zijn de eisen waaraan scholen in het kader van de 
kwaliteitsbewaking moeten voldoen, vastgelegd. Centraal in de laatstgenoemde wet staat de verhouding 
tussen eigen verantwoordelijkheid van scholen met betrekking tot kwaliteitszorg en de rol van de 
Onderwijsinspectie. 
Wij hanteren in de HSL vanaf september 2011 het integrale kwaliteitsmanagement systeem waarin de 
samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen zichtbaar wordt gemaakt. Om een bepaalde prioritering 
aan te brengen bij het opzetten van het kwaliteitsmanagement starten wij bewust bij het primaire proces, het 
verzorgen van onderwijs en controle van de kwaliteit van dit proces. Daarom kiest de HSL op dit vlak voor 
het Onderzoekskader 2017 primair onderwijs van de inspectie waarbij wij ons realiseren dat bepaalde 
elementen (financiële aspecten en personeelsbeleid) hierin niet of nauwelijks aan de orde komen. De 
inspectie heeft in november 2015 de HSL bezocht voor het 4 jarige inspectiebezoek. Hij heeft hierbij de acht 
kwaliteitsindicatoren gehanteerd als toetsingskader. De uiteindelijke rapportage is gepubliceerd op de 
website van de HSL en op de website van de Nederlandse Inspectie. In november 2020 zal er een nieuw 
inspectiebezoek gaan plaatsvinden. 

9.2. Doelstellingen 
Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft tot doel de kwaliteitszorg te reguleren, bewaken en te ondersteunen. 
Daartoe worden de volgende activiteiten voorgesteld: 

● Regelmatig nagaan waarin de kwaliteit van de school gelegen is: doen we de goede dingen? 
● Systematisch nagaan of de nagestreefde kwaliteit gerealiseerd wordt: doen we de dingen goed? 
● Bepalen hoe de kwaliteit zichtbaar wordt gemaakt: hoe meten we wat we willen weten? 
● Het beeld door anderen laten toetsen: vinden anderen dat ook? 
● Bepalen wat de consequenties zijn van de uitkomsten van onderzoeken: wat doen we met de 

verkregen informatie? 

9.3. Relatie met inspectie 
Met het kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’ sluiten we als school aan bij de landelijke tendens dat 
scholen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen kwaliteit en kwaliteitszorg. De HSL creëert daarmee een 
gedegen systeem van kwaliteitszorg waarbij de elementen kwaliteitsbepaling, kwaliteitsborging en 
kwaliteitsverbetering aan bod komen.  

9.4. Kwaliteitszorg voor wie en door wie? 

9.4.1. Betrokkenen 
De kwaliteit van de school wordt bepaald door iedereen die in meer of mindere mate bij de school betrokken 
is. Kwaliteit komt in eerste instantie ten goede aan de leerlingen, aan hun onderwijsproces en aan de 
resultaten daarvan ‘leren is doel, onderwijzen het middel’. Als het gaat om het meten en vaststellen van 
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kwaliteit vormen de leerlingen dan ook een belangrijke bron van informatie. Desondanks nemen alle bij de 
school betrokken partijen deel aan de dialoog waarin de kwaliteit bepaald en bewaakt wordt. Vandaar dat de 
belangrijkste interne betrokkenen en hun rol en verantwoordelijkheid in het systeem van 
kwaliteitsmanagement betrokken worden en een actieve rol spelen. 

9.4.2. Leerlingen 
Het primaire proces in de school is het leerproces dat leerlingen doormaken. De kwaliteit van de HSL komt 
vooral tot uiting in de kwaliteit van het leren door de leerlingen. Centraal in het kwaliteitsmanagement staat 
daarom de vraag aan leerlingen: Wat heb je geleerd, in hoeverre heeft de school daar een bijdrage aan 
geleverd en wat is volgens de leerling een volgende stap in het leerproces? Zelfevaluatie betekent voor 
leerlingen enerzijds reflectie op het eigen leren, anderzijds feedback geven aan degenen die geacht worden 
hen bij het leren te ondersteunen. De leerlingen worden ook betrokken bij deze kwaliteitscontrole. Dit kan 
zijn door open gesprekken over de eigen ervaringen in de HSL en hoe de HSL verder verbeterd kan worden 
vanuit het perspectief van de leerling. 

9.4.3. Personeelsleden 
Personeelsleden en met name leerkrachten zijn bij uitstek degenen die een oordeel kunnen geven over de 
kwaliteit van leren en onderwijzen. Ook hier is de basis gelegen in het kritisch kijken naar het eigen handelen 
en de effecten daarvan. Uitvoering hiervan vindt plaats door middel van de beoordelingscyclus: 
functioneringsgesprek – beoordelingsgesprek (waar het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) onderdeel van 
is), intervisie en collegiale consultatie. Een belangrijk instrument voor feedback zijn leerlingenenquêtes over 
leerkrachtengedrag. Daarnaast bepalen personeelsleden mede de ontwikkeling van de kwaliteit van het 
onderwijs door scholing, deelname aan studiedagen, deelname aan het overleg en werkgroepen en het 
meewerken aan onderzoeken. 

9.4.4. Ouders 
Ouders leveren een bijdrage aan het kwaliteitsmanagement door hun deelname aan het georganiseerd overleg 
(via de Adviesraad) en door het geven van feedback aan de school. Om dit laatste vorm te geven wordt 
periodiek een enquête afgenomen onder de ouders van de HSL. In overeenkomst met de kern van de Wet op 
het Onderwijstoezicht (WOT) legt de school verantwoording af aan de ouders door de dialoog aan te gaan 
over de kwaliteit van de school en het onderwijs. 

9.4.5. Basisonderwijs, vervolgonderwijs, bedrijfsleven 
Basisonderwijs enerzijds en vervolgonderwijs en bedrijfsleven anderzijds vervullen naar het voortgezet 
onderwijs de rol van respectievelijk ‘leverancier’ en ‘afnemer’. Door regelmatige contacten, zowel van 
formele als van informele aard, dient de school op de hoogte te blijven van de mogelijkheden en wensen van 
deze relaties en, zo mogelijk, de eigen kwaliteit daarop af te stemmen. Het internationale of nationale 
vervolgonderwijs worden daarin ook bevraagd om zo feedback te verkrijgen op de door de HSL geleverde 
kwaliteit. 
  
Kwaliteitsmanagement over de schoolontwikkelingsacties: 
Het is van groot belang om de in hoofdstuk 14 van deze schoolgids  voorgestelde onderwijsverbeteringen na 
doorvoering te monitoren om te toetsen of de acties de gewenste resultaten behalen. De HSL heeft hiervoor 
de volgende tools: 
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● Per 6 weken: steekproefsgewijs het verzamelen van data van de leerkrachten, leerlingen en 
resultaten. Met de Intern begeleider/Management Team (IM) en Coördinatoren/Intern 
Begeleiders/Management Team (CIM) wordt dit geanalyseerd om hierop aanbevelingen, conclusies 
op te stellen. 

● Vanuit het bovenstaande stelt het Management Team (MT) een verantwoordingsrapportage op in 
samenwerking met de CIM. Het MT legt hiermee verantwoording af naar het bestuur. 

● Halfjaarlijks: ParnasSys, deze database wordt gevuld met verschillende informatiebronnen, zoals 
leerling-observaties, gesprekken met de leerling en ouders en methodegebonden of 
methodeonafhankelijke toetsen (Cito). Hieruit kunnen op halfjaarlijkse momenten trendanalyses 
worden gemaakt om de domeintrends door de school in kaart te brengen. 

● Wederom stelt het MT aan de hand van deze halfjaarlijkse analyse een verantwoordingsrapportage 
op in samenwerking met de CIM. Het MT legt hiermee verantwoording af naar het bestuur. De AR 
wordt eveneens dan geïnformeerd. 

 
IM = Intern begeleider/Management Team 
CIM = Coördinatoren/Intern Begeleiders/Management Team 
MT = Management Team 
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Vak 6 wekelijks Halfjaarlijks Halfjaarlijks 

NL ● Methodegebonden 
toetsen 

● Observaties 
● Leergesprekken met 

leerlingen 
● Schrijfproducten van 

leerlingen 
(stelopdrachten, dictees, 
werkschriften) 

● CITO 
● AVI 
● DMT 
● CPS toetsen (kleuters) 
● Trends ParnasSys 

● Meerjaren trend 
analyses per leerjaar in 
ParnasSys 

EN ● Methodegebonden 
toetsen 

● Observaties 
● Leergesprekken met 

leerlingen 
● Schrijfproducten van 

leerlingen 
(stelopdrachten, dictees, 
werkschriften) 

● InCas 
● SATS 
● PIPS (voor jonge 

leerlingen) 

● Meerjaren trend 
analyses per leerjaar in 
ParnasSys 

IPC ● Leergesprekken met 
leerlingen 

● Werkstukken/presentatie
s van leerlingen 

● Resultaten ‘Assessment 
for learning 

 ● WO CITO in 
bovenbouw 

● Overall result 
‘Assessment for 
learning’ outcomes 

REKENEN ● Methodegebonden 
toetsen 

● Observaties 
● Leergesprekken met 

leerlingen 
● Rekenresultaten van 

leerlingen 
(rekenwerkstukken, 
schriften, 
rekenproducten) 

● CITO 
● Rekenen en Wiskunde 
 

● Meerjaren trend 
analyses per leerjaar in 
ParnasSys 
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10. Aanmelding en inschrijving 

10.1. Aanmelden 
Onze leerlingen komen uit Nederland en uit het Vlaamse onderwijs. Er zijn eveneens veel leerlingen die 
vanuit NTC-locaties of internationale scholen overstappen naar de HSL in Singapore. 
  
Ouders zijn van harte welkom een kennismakingsgesprek met de directeur aan te vragen. De Admissions 
Officer zal dit graag voor u regelen. U kunt ook via de administratie een afspraak maken om uw kinderen de 
school te laten zien voor hun eerste schooldag. 

10.1.1. Formele aanmelding 
Hoe verloopt de aanmelding? 
De formulieren kunnen worden gedownload van de website en ingevuld (en ondertekend) per e-mail aan de 
Admissions Officer worden gestuurd admissions@hollandseschool.org, of worden geupload via de website. 
  
De formele aanmelding gebeurt door het invullen en ondertekenen van het ‘Inschrijfformulier HSL’ en het 
‘Student Contract’. Tevens dienen we een kopie van het paspoort te ontvangen en een kopie van de Foreign 
Identification Number pas, mits u reeds in het bezit bent van deze pas. Heeft uw kind meerdere 
nationaliteiten en/of meerdere paspoorten, dan hebben wij die informatie nodig bij de registratie. 
*Toelichting: Het ‘Student Contract’ is een document dat is voorgeschreven door de Ministry of Education in Singapore voor alle 
kinderen op de basisschool (Private Education Act No. 21 of 2009).  
  
De intern begeleider heeft verschillende formulieren nodig om het kind in een bepaalde groep te kunnen 
plaatsen, waaronder het ‘Inschrijfformulier HSL’ en het ‘Onderwijskundig rapport’ (OKR, per groepsbouw 
specifiek opgesteld). Beide formulieren zijn te vinden op onze website. 
Om bijzondere redenen kan het zijn dat ouders willen wachten met het inlichten van de huidige leerkracht 
van het kind. Graag vernemen we dan wanneer het OKR kan worden verwacht. 
We gaan over tot plaatsing zodra we de volgende documenten betreffende uw kind digitaal hebben 
ontvangen: 

1. inschrijfformulier HSL (inclusief het medische formulier en het ‘parental consent’ formulier) 
2. het onderwijskundig rapport (OKR) of, in geval van internationaal onderwijs, het educational report 

(EDR). 

 

10.1.2. Onderwijskundige aanmelding 
Daarnaast ontvangen wij graag: 

1. een kopie van het paspoort van het kind en, indien al in het bezit hiervan, een kopie van de ‘FIN’ 
(Foreign Identification Number) pas 

2. een kopie van het laatste schoolrapport 
3. de meest recente leerlingvolgsysteem/toetsgegevens van uw kind (bijv. CITO, LVS, KIJK) 
4. eventuele onderzoeksverslagen 
5. indien van toepassing, de meest recente handelingsplannen 
6. het student contract 
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7. een recente (pas)foto 
8. vaccinatiegegevens 
9. de Facebook Disclaimer 

 
 

10.2. Aanmelden voor Jip & Janneke  
 
Wij bieden kinderen vanaf 2 jaar een plaats aan op de peuterschool Jip & Janneke. 
 
U ontvangt een bevestigingsmail zodra uw aanvraag is ontvangen en wanneer uw kind geplaatst is. Uiterlijk 
2 weken vóór de startdatum krijgt u een uitnodiging vanuit de desbetreffende groep. 
 
Bij inschrijving van het kind gaat de ouder tevens akkoord met onze ‘Admission Policy’. 

 
10.3. Aanmelden voor de basisschool 

10.3.1. Doorstromen van Jip & Janneke naar de basisschool 
Jip & Janneke leerlingen stromen door naar de HSL op de eerste woensdag nadat ze 4 jaar zijn geworden. De 
Jip & Janneke leerlingen zijn al deel van de schoolgemeenschap en krijgen dan ook ruimschoots de tijd om 
zich voor te bereiden op de overstap naar één van de groepen 1. Zo wordt een wendag op de woensdag vóór 
hun 4de verjaardag georganiseerd. Ouders kunnen een informatief gesprek en een rondleiding aanvragen bij 
de administratie van de HSL. 
We hanteren de volgende criteria om de overstap te organiseren: 

● kinderen worden toegelaten in groep 1 de eerste woensdag nadat ze hun vierde verjaardag gevierd 
hebben 

● kinderen die tussen 1 juni en 1 oktober 4 jaar worden, worden de eerste dag van het nieuwe 
schooljaar toegelaten op de basisschool 

●  kinderen die in de maand december 4 jaar worden, worden de eerste schooldag na de kerstvakantie 
toegelaten op de basisschool 

 

10.3.2. Aanmelden van 4-jarigen 
 
Indien de ouder al in Singapore woont en het kind 4 jaar wordt in de komende 6 maanden, dan nodigen wij 
de ouders uit het kind in te schrijven op de basisschool om zodoende de groepsplanning te kunnen beheren. 
  

10.4. Admission Policy 
Bij inschrijving van het kind gaat de ouder akkoord met de ‘Admission Policy’. De ‘Admission policy’ is te 
vinden op de website van de HSL. 
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10.5. Schoolgeld 

10.5.1. Trimester Indeling 
De trimesters voor het schooljaar 2019 - 2020 zijn: 

● 1e trimester: 13 augustus 2019 – 13 december 2019    
● 2e trimester: 6 januari 2020 –  3 april 2020 
● 3e trimester: 20 april 2020 – 26 juni 2020 

10.5.2. Peuterschool Jip en Janneke 
 
Het schoolgeld voor schooljaar 2019-2020 van 8.30 uur tot 12 uur bedraagt: 
 SGD 13,736 (5 dagen) en SGD 8,242 (3 dagen). 
 

·      Term 1, 5 dagen : SGD 6,080  
·      Term 1, 3 dagen:  SGD 3,648 
·      Term 2, 5 dagen : SGD 4,353  
·      Term 2, 3 dagen : SGD 2,612  
·      Term 3, 5 dagen : SGD 3,303 
·      Term 3, 3 dagen : SGD 1,982 
 

Verlengde dagen van 12.00 tot 14.30 worden gefactureerd in 3 termijnen: 
·      Term 1, 3 dagen : SGD 2,766  
·      Term 1, 2 dagen : SGD 1,844  
·      Term 1, 1 dagen : SGD    922 
·      Term 2, 3 dagen : SGD 1,952 
·      Term 2, 2 dagen : SGD 1,302 
·      Term 2, 1 dagen : SGD    651  
·      Term 3, 3 dagen : SGD 1,627  
·      Term 3, 2 dagen : SGD 1,085  
·      Term 3, 1 dagen : SGD    542  
 

De rekeningen worden verstuurd op 1 juni 2019, 1 oktober 2019 en 1 februari 2020.  
Er staat een betaaltermijn van 30 dagen op de rekening. 
 
Vakanties en feestdagen worden niet in rekening gebracht. Het is helaas niet mogelijk een gemiste dag later 
in te halen. Er vindt geen restitutie plaats bij ziekte of afwezigheid van uw peuter. 
 
Bij nieuwe inschrijving wordt een bedrag van S$ 3,745.00 non refundable, gevraagd als inschrijfgeld, u 
ontvangt hiervoor eveneens een rekening. Dit bedrag wordt in rekening gebracht op het moment dat wij het 
inschrijfformulier hebben ontvangen. Bij het doorstromen naar de basisschool is niet opnieuw inschrijfgeld 
verschuldigd.   
 
Mocht u vragen hebben over het schoolgeld, neemt u dan contact op met de school of de penningmeester van 
het bestuur. 
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10.5.3. Basisschool 
Het inschrijfgeld bestaat uit 2 onderdelen: 

● S$ 535 per kind, non refundable, bij aanmelding 
● S$ 3210 per kind, non refundable, bij bevestiging van toelating tot de school. 

Het desbetreffende bedrag wordt gefactureerd nadat de HSL heeft bevestigd dat alle vereiste 
inschrijvingsformulieren zijn ontvangen; dit bedrag is non refundable. 

 
Het schoolgeld voor het schooljaar 2019 - 2020 bedraagt S$23,150. 
 
Dit totale bedrag dient in drie termijnen voldaan te worden, drie weken voor aanvang van het betreffende 
trimester. De rekeningen worden in juni, oktober en februari verzonden. 
 
In het schoolgeld zijn de normale kosten begrepen, waaronder het gebruik van boeken, schriften, schrijfgerei, 
spelmateriaal enzovoorts, alsmede de kosten i.v.m. sportdag, toneeluitvoering, Koningsdag, Sinterklaas en de 
excursies. 
 
Voor de schoolkampen van groep 6, 7 en 8 wordt een apart bedrag gevraagd. Hierover ontvangt u meer 
informatie tijdens de desbetreffende informatieavond.  
 
Mocht u vragen hebben over het schoolgeld, neemt u dan contact op met de school of de penningmeester van 
het bestuur. 

10.6. Registratie voor korte termijn (tot 6 maanden) 
● Als u bij inschrijving vooraf schriftelijk aangeeft op het inschrijfformulier dat uw kind korter dan 6 

maanden onderwijs zal volgen op de HSL, dan is het inschrijfgeld volledig: S$1,872.50. 

10.7. Start gedurende een termijn 
Begint een kind tijdens een schooltermijn dan wordt het verschuldigde bedrag berekend: 

● Start na 29 oktober 2019  - 50% van de eerste termijn fee 
● Start na 23 februari 2019 - 50% van de tweede termijn fee 
● Start na 26 mei 2019 - 50% van de derde termijn fee 

10.8. Terugkeer naar de HSL 
Als eenzelfde leerling voor de tweede maal wordt ingeschreven, dient slechts de helft van het inschrijfgeld 
(S$1,872.50) betaald te worden. 
 

10.09. Nieuwe leerlingen 
Nieuwe leerlingen proberen we zo snel mogelijk een plaats te laten vinden binnen de groep, sociaal maar ook 
cognitief. Iedere leerling krijgt een “maatje” toegewezen. Dit maatje is voor een aantal weken actief 
betrokken bij het zo snel mogelijk thuis voelen op de HSL. De eerstvolgende grote assembly 
(onderbouw/bovenbouw) na start van de leerling wordt gebruikt om de leerling met behulp van zijn/haar 
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maatje voor te stellen aan de hele school. De leerkracht onderhoudt een goed contact met u als ouder en zal 
na 4 weken de integratie van uw kind bespreken in een formeel gesprek. 

10.10. Welkom nieuwe ouders 
Het comité ‘Nieuwe Ouders' organiseert een aantal keer per jaar een koffieochtend. Deze ochtend is speciaal 
voor de nieuwe ouders. Het is een ochtend waarop we elkaar kunnen leren kennen en waar je vragen kan 
stellen over het leven in Singapore.  
 
 

11. Uitschrijving en opzegging 

11. 1. Uitschrijving en opzegging 
De opzegtermijnen zijn als volgt: 

● Vrijdag 6 september 2020 voor de tweede termijn van het schooljaar 2019 - 2020 
● Vrijdag 17 januari 2020 voor de derde termijn van het schooljaar 2019 - 2020 
● Maandag 20 april 2020 voor de eerste termijn van schooljaar 2020 - 2021 

 
Indien u uw kind wilt uitschrijven, kunt u het uitschrijfformulier van onze website downloaden en ingevuld 
en ondertekend per e-mail sturen naar admissions@hollandseschool.org 
 
Als opzegging gebeurt voor een van bovenstaande 3 data, dan is slechts dat betreffende termijn verschuldigd. 
Gebeurt opzegging na een van bovenstaande drie data, dan zijn de schoolfees voor de daaropvolgende 
termijn eveneens verschuldigd. 
 
Voor een uitschrijving gedurende de volgende termijn wordt het schoolgeld als volgt berekend: 

● Uitschrijving voor 28 oktober 2019 - 50% van de eerste termijn fee 
● Uitschrijving voor 23 februari 2020 - 50% van de tweede termijn fee 
● Uitschrijving voor 26 mei 2020 - 50% van de derde termijn fee  

 
De opzegtermijnen gelden ook wanneer een inschrijving wordt ingetrokken voordat de leerling is begonnen 
op de HSL. De HSL is niet verplicht om het inschrijfgeld of schoolgeld te restitueren.  
 

11.2. Schorsing en verwijdering 
De Hollandse School heeft een Gedragsprotocol opgesteld wat voorziet in het schorsen en/of verwijderen 
van leerlingen en/of ouders bij ernstige, herhaalde en niet toelaatbare misdragen en bedreigingen. U kunt het 
Gedragsprotocol van de HSL vinden op de website van de school. 
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12. Overgang 

12.1. Inleiding 
Op een school in het buitenland is het normaal dat kinderen voortijdig vertrekken. Ongeveer 20% van onze 
leerlingen vertrekt ieder jaar. Het leerlingendossier wordt u als ouder overhandigd. U kunt dit dan t.z.t. 
overhandigen aan het vervolgonderwijs van uw kind. 
  
Om ervoor te zorgen dat dit dossier geactualiseerd is op het moment van uw vertrek, vragen wij u ons als 
school zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen als u de HSL gaat verlaten. Het uitschrijfformulier kunt 
u downloaden vanaf onze website.  

12.2. Jip & Janneke-leerlingen 
Het onderwijsaanbod op de HSL-peuterschool is een uitstekende aansluiting op het basisonderwijs van de 
HSL. We hopen dan ook dat u dit als een wezenlijk optie meeneemt in het keuzeproces het primair 
onderwijsaanbod te kiezen. Op deze manier krijgt u een nog beter beeld van wat de HSL te bieden heeft. 
 
Wanneer uw kind start in groep 1, krijgt u een maand van tevoren bericht waarin staat in welke groep uw 
kind is ingedeeld. De leerkracht van de peutergroep gaat samen met de betreffende kinderen een kijkje 
nemen op de basisschool. Uw kind zal 1 ochtend meedraaien in zijn/haar nieuwe klas. 
  
Het beleid ten aanzien van de doorstroom van de kinderen van Jip en Janneke naar groep 1 is als volgt: 

1. kinderen worden toegelaten in groep 1 de woensdag nadat ze hun vierde verjaardag gevierd hebben 
2. kinderen die tussen 1 juni en 1 oktober 4 jaar worden, worden de eerste dag van het nieuwe 

schooljaar toegelaten op de basisschool 
3. kinderen die in de maand december en de eerste week na de kerstvakantie 4 jaar worden, worden de 

eerste schooldag na de kerstvakantie toegelaten op de basisschool 
  
Voor uw kind in groep 1 van de HSL zal starten vindt er een zogenaamd overdrachtsgesprek plaats, waarbij 
de ontwikkeling van uw kind met de nieuwe leerkracht van groep 1 wordt besproken. Tevens zullen 
observatiegegevens voor de nieuwe leerkracht beschikbaar zijn via ParnasSys, het 
leerlingenadministratiesysteem binnen onze organisatie. 
 
Als ouders ontvangt u een eindrapportage over de periode dat uw kind op onze peuterschool heeft gezeten. 
Dit verslag zal in een eindgesprek met u besproken worden. 

12.3. Basisschoolleerlingen 

12.3.1. Vertrek naar Nederlands basisonderwijs 
Er zijn kinderen die hun onderwijs continueren op een Nederlandse of internationale school in Nederland, 
België of elders ter wereld. Wij ondersteunen u graag om de juiste informatie te verstrekken bij aanmelding 
van uw kind bij de volgende school. 
Het leerlingdossier dat u als ouders dan ontvangt bevat: 
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● Het Onderwijskundig Rapport (OKR)/Educational Report (EDR) opgesteld door de 
groepsleerkracht, waarin opgenomen is of de leerling speciale begeleiding heeft gehad, gegevens 
over het gedrag, de werkhouding en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit wordt dan verder 
aangevuld met opmerkingen van de Engelse leerkracht 

● CITO LOVS toetsresultaten met een interpretatie beschrijving in het Engels 
● Handelingsplannen (indien van toepassing) 

Het kan zijn dat een nieuwe school vraagt om de schoolrapporten die twee keer per jaar aan u worden 
uitgereikt. 

12.3.2. Vertrek naar internationaal onderwijs 
De leerlingen van groep 8 waarvan wij zeker weten dat ze naar het internationaal onderwijs gaan krijgen 
gedurende het schooljaar een schoolrapport in het Engels. 
Sommige internationale scholen verlangen ook vertaalde schoolrapporten van het afgelopen jaar en soms van 
meerdere schooljaren. 
Bij de overgang naar een internationale school bestaat er de mogelijkheid om uw HSL rapporten te laten 
vertalen in het Engels door gebruik te maken van onze vaste vertaler. 
  
De HSL zal de kosten voor haar rekening nemen van één volledig HSL rapport. Wilt u meer dan één HSL 
rapport laten vertalen, dan brengen we SGD 15 per rapport-pagina in rekening. 
Indien blijkt dat de leerling uiteindelijk toch op de HSL blijft en dus de overstap naar het internationale 
onderwijs niet maakt, zullen de kosten voor het eerst aangevraagde vertaalde HSL-rapport alsnog in rekening 
worden gebracht. 
  
De procedure is als volgt: 

1. Ouders downloaden en vullen het ‘uitschrijfformulier en aanvraag vertaling HSL-rapporten’ in 
en sturen dit document naar admissions@hollandseschool.org 

2. Voor de groepen 1 t/m 7 
● Indien de reden tot aanvraag een overplaatsing is naar een andere school in Singapore 

○ dan zal de administratie de directie hiervan op de hoogte brengen 
○ er zal een gesprek met de directie ingepland worden 
○ na akkoord van de directie zal het rapport ter vertaling door de admissions officer naar de 

vertaalster gestuurd worden 
3. Het vertaalde rapport wordt door de directie gecontroleerd, voorzien van een handtekening en als 

PDF naar u verzonden. 
Tijdens drukke periodes, waarin veel rapporten tegelijkertijd moeten worden vertaald, kan de wachttijd 
oplopen tot 3-4 weken. Houdt u hier rekening mee als u het rapport voor een bepaalde datum nodig heeft. 

12.3.3. Voortgezet onderwijs 
Er worden door de HSL ieder jaar meerdere voorlichtingsavonden m.b.t. internationaal vervolgonderwijs 
georganiseerd. Deze avonden zijn bedoeld voor ouders met kinderen in groep 8, om al vroegtijdig 
geïnformeerd te worden over de overstap naar het internationale Voortgezet onderwijs. Er wordt dan 
informatie gegeven over die internationale school. Als er aan de school een leerkracht Nederlands verbonden 
is, komt dit programma natuurlijk aan bod en zal er ook gesproken worden over het voortgezet onderwijs in 
Nederland. 
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In april/mei wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen. Informatie over deze toets ontvangt u 
gedurende dit jaar. 
 
Het schooladvies wordt zorgvuldig voorbereid. Dit komt tot stand aan de hand van gegevens uit het dossier 
van de leerling, de rapportage en de vorderingen in het CITO LOVS. Er is overleg tussen de leerkracht van 
groep 8 en de IB-er. Het advies wordt schriftelijk vastgelegd en met ouders doorgesproken in februari. Dit 
geldt voor àlle leerlingen, ook als het kind naar het internationaal onderwijs gaat. 
TIP: Alleen ouders kunnen het eigen kind aanmelden, wij wijzen ouders erop dat de aanmeldingsdata van 
internationale scholen zeer verschillend kunnen zijn. 
 
Voor een schoolkeuze in het internationaal voortgezet onderwijs is het van belang te weten of een leerling 
geplaatst kan worden in de Mainstream. We streven ernaar dat een leerling die 3 jaar onderwijs heeft genoten 
op de HSL dit niveau behaalt. Soms vraagt de school externe testen om het niveau te bepalen. De leerkracht 
Engels kan de ouders van de leerlingen in groep 8 op aanvraag hierover advies geven.  
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13. De ouders 

13.1. Betrokkenheid 
Wij staan voor een goede samenwerking met de ouders, een samenwerking die het welzijn van het kind 
centraal stelt. De ouder is dan de partner van de school om te komen tot een optimale aansluiting in 
ontwikkelingsniveau om zodoende het kind in leren te begeleiden en te stimuleren. De leerkrachten van het 
kind zijn de belangrijkste gesprekspartners voor de ouder. Indien dit toch nog onvoldoende zou blijken te 
zijn, is het altijd mogelijk om in een gesprek met de intern begeleider, een managementteamlid of de 
directeur om meer achtergrondinformatie te krijgen. Wij stellen het dan ook zeer op prijs wanneer ouders 
hun betrokkenheid bij het onderwijs aan hun kinderen tonen, door op een positief-kritische manier mee te 
denken met leerkrachten, het management en bestuur om de HSL positief te laten ontwikkelen. 

13.2. Informatie 
Als ouder wordt u over de school geïnformeerd via: 

● De HSL-website (www.hollandseschool.org) 
● De schoolgids (in te zien op de HSL-website) 
● De app van Social Schools. De wekelijkse nieuwsbrief die automatisch wordt gegenereerd vanuit 

Social Schools wordt deels vertaald in het Engels en de week na het verschijnen in het Nederlands 
op de HSL website geplaatst.  

● Het onderwijskatern Voortgezet Onderwijs  
● De IPC informatiebrief van de eigen groepsleerkracht voorafgaand aan de start van een nieuwe IPC 

unit. Hierin leest u wat uw kind heeft geleerd en gaat leren in de komende periode. 
  
Tegenover de administratie hebben we een informatiebord voor ouders. U kunt hier informatie vinden over 
allerlei activiteiten die in Singapore plaatsvinden. Tevens kunnen uw advertenties of aankondigingen hierop 
worden geplaatst.  
  
Aan het begin van het jaar vindt er een informatieavond plaats. Deze avond staat in het teken van de 
informatievoorziening aan de ouders over alle zaken die met het onderwijs in de groep te maken hebben, 
zoals onderwijsvisie, gebruik van leermiddelen en huiswerk. 
  
Aan het begin van het schooljaar wordt u uitgenodigd voor het oudervertelgesprek. 
Bij de oudervertelgesprekken staat de afstemming tussen ouders en leerkrachten over de ontwikkeling van 
het kind centraal. Als school vinden we het beeld dat een ouder van het eigen kind heeft van groot belang, 
om zo aan te sluiten bij de behoefte van uw kind. 
 
Ouders ontvangen twee keer per jaar een schriftelijke rapportage. Tevens worden ouders op 3 momenten in 
het jaar uitgenodigd om de voortgang van hun kind(eren) te bespreken. Op de jaarkalender die u aan het 
begin van het schooljaar ontvangt, staan alle data voor deze contactmomenten vermeld. Tevens ontvangt u 
aan het begin van het schooljaar een brief ‘Cyclus Rapportage en Oudergesprekken’. 
 
Regelmatig worden ouders uitgenodigd om een IPC afsluiting bij te wonen om zo het leerproces van hun 
kind te kunnen volgen. Verder zullen verschillende momenten georganiseerd worden, waarop u een 
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voorstelling of presentatie van uw kind(eren) kunt meemaken of het werk van kinderen kunt bekijken. 
Daarnaast worden ouders betrokken bij vieringen op school. 

13.3. Inspraak 
De Hollandse School Limited is een particuliere school. Alle ouders zijn lid van deze Company Limited. Dit 
wordt door de ouders aangegeven op het ‘student contract’. Op de Annual General Meeting kunnen ouders 
zich uitspreken over het schoolbeleid op onderwijskundig, financieel en bestuursgebied. 

13.4. Adviesraad 
De directie en het bestuur van de HSL ondersteunen een open communicatie tussen het schoolbestuur, het 
team en de ouders. Zij willen graag het beleid en de organisatie van de school doorspreken met een vaste 
vertegenwoordiging van de laatste twee groepen. 
Hiervoor is de adviesraad in het leven geroepen. Deze naam is gekozen omdat alleen adviesrecht is 
toegekend aan dit orgaan. Directie en bestuur hebben een reglement opgesteld voor de adviesraad. 
  
De adviesraad bestaat uit maximaal 5 leden, zijnde: 

● maximaal drie ouders (gekozen door en uit de ouders) 
● twee leerkrachten (gekozen door en uit het team) 

  
De twee leerkrachten hebben de verantwoordelijkheid de rest van het team op de hoogte te houden. 
De adviesraad komt minimaal 1x per twee maanden bijeen en kan in principe over alles adviseren wat te 
maken heeft met de organisatie en het onderwijskundig beleid van de HSL. Bepaalde onderwerpen worden 
onder geheimhouding besproken. Minstens 2x per schooljaar vergadert de adviesraad met een afgevaardigde 
van het bestuur. 
Onderwerpen die in de adviesraad aan de orde kunnen komen zijn o.a. het jaarlijkse activiteitenprogramma, 
de werving van leerkrachten, het International Primary Curriculum, het huiswerkbeleid, het schoolplein en 
de veiligheid in school.  
 
De adviesraad heeft de input van ouders nodig om haar werk goed te kunnen doen. Heeft u suggesties, 
vragen of ideeën over organisatie en/of beleid van de HSL dan kunt u de adviesraad bereiken op het 
volgende e-mailadres: adviesraad@hollandseschool.org  

13.5. Groepsouders 
Op de HSL kan men zich ieder jaar aan het begin van het schooljaar opgeven als groepsouder voor het 
komende schooljaar. Uit de kandidaten wordt door het team één of twee groepsouders voor iedere groep 
gekozen. De belangrijkste taak van de groepsouders is het helpen van de leerkracht bij het organiseren van 
activiteiten in de groep. Verder vervullen de groepsouders een sociale taak bij de opvang van nieuwe ouders. 
De groepsouders kunnen een schakel zijn tussen school en ouders, maar voor vragen zullen ouders altijd 
verwezen worden naar de leerkracht of de directie. Het managementteam heeft één keer per jaar een 
bijeenkomst met de groepsouders. Deze bijeenkomst zal vooral betrekking hebben op praktische zaken en de 
verantwoordelijkheden van de groepsouders. 
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13.6. Ouderhulp 
Een school kan niet goed functioneren zonder de praktische hulp van veel ouders. Zo zijn er op onze school 
ouders actief als bibliotheek ouder, groepsouder, en hulpouders tijdens feesten, excursies en activiteiten in de 
klas. 

13.7. Overleg 
U kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht voor een gesprek. Wilt u de directeur of een 
managementteamlid spreken, dan kunt u een afspraak met hen maken via de Administratie.  

13.8. Klachten 
Klachten dienen in eerste instantie rechtstreeks te worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te 
maken heeft. Een ouder kan bijvoorbeeld met een klacht over een onderwijsgevende niet bij het 
schoolbestuur terecht, voordat hier eerst met de betreffende onderwijsgevende over is gesproken. 
Ouders kunnen bij klachten de volgende procedure te volgen: 

Niveau 1 
De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de onderwijsgevende. 

Niveau 2 
Vinden de ouders en/of de onderwijsgevende geen bevredigende oplossing voor het 
probleem, dan wordt het management van de school ingeschakeld. Het management kan 
overigens ook al op het eerste niveau bij de kwestie worden betrokken, maar dan slechts met 
instemming van beide partijen. 

Niveau 3 
Indien na het overleg met de directeur de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, dan 
kan de zaak voorgelegd worden aan de Adviesraad. Zij zal in overleg met alle betrokkenen 
de kwestie bekijken en tot een oplossing proberen te komen. 

 
 
Niveau 4 

Mocht de aard van een klacht het niet mogelijk maken om te komen tot afhandeling in 
onderling overleg of als de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, dan 
zoeken we met het bestuur van de school een oplossing en zou een beroep kunnen worden 
gedaan op de ‘Klachtenregeling Nederlands Onderwijs in het Buitenland’, die op school 
beschikbaar is. De school is aangesloten bij de ‘Landelijke Klachtencommissie van de 
Verenigde Bijzondere Scholen’ op algemene grondslag. 

  
http://www.onderwijsgeschillen.nl/klachten/landelijke-klachtencommissie-onderwijs/ 

13.9. Vertrouwenspersoon 
Binnen het kader van de klachtenregeling dient de school een vertrouwenspersoon aan te stellen die niet 
direct betrokken is bij school. 
Voor de contactgegevens van de vertrouwenspersoon voor het schooljaar 2019-2020 kunt u contact opnemen 
met de Administratie via adminhsl@hollandseschool.org.  
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Taken van een vertrouwenspersoon: 

● een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt bij klachten. 
● de vertrouwenspersoon gaat na of een oplossing kan worden bereikt door middel van bemiddeling en 

beslist of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht 
● de vertrouwenspersoon verwijst de aanklager, indien en zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere 

instanties (b.v. naar de vertrouwensinspecteur in Nederland) 
● de vertrouwenspersoon neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht en is verplicht tot 

geheimhouding van alle zaken die gemeld worden. 

13.10. Vertrouwensinspecteur 
Scholen en vertrouwenspersonen kunnen bij de vertrouwensinspecteurs terecht voor vragen, advies en 
ondersteuning bij ongewenst gedrag in het onderwijs, zoals: 

● seksuele intimidatie en seksueel misbruik 
● lichamelijk geweld 
● grove pesterijen 
● geweld 
● discriminatie 

  
Taken van de vertrouwensinspecteur: 

● het fungeren als aanspreekpunt 
● het adviseren over eventueel te nemen stappen 
● het bijstaan bij het nemen van stappen gericht op het zoeken naar een oplossing 
● het desgevraagd begeleiden bij het indienen van een klacht of het doen van aangifte 
  

De vertrouwensinspecteur in Nederland is dagelijks te bereiken tijdens kantooruren (8.00 uur en 17.00 uur). 
Vanuit het buitenland is het meldpunt te bereiken via het inspectiekantoor Utrecht (+31(0)30 670 6001). In 
Nederland via 0900-1113111.  
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14. Schooltijden, pauzes en vakantierooster 

14.1. De schooltijden 

14.1.1. Peuterschool Jip en Janneke 

J & J Maandag t/m vrijdag Verlengde schooldag 

   Inlooptijd 8.15 - 8.45 uur  

Ophaaltijd 12.00 uur 14.30 uur 

 
Jip en Janneke opent zijn deuren ’s morgens om 8.15 uur. Kinderen die met de bus naar school komen 
worden door de bus attendant naar de groep gebracht. Brengt u zelf uw kind dan kan dat tussen 8.15 uur en 
8.45 uur. De leerkrachten vinden het contact met de ouders prettig en ouders zijn dus van harte welkom. Het 
is de bedoeling dat alle kinderen vóór 8.45 uur aanwezig zijn en ouders de klas verlaten, zodat het 
dagprogramma op tijd kan beginnen. 
 
De kinderen die met de schoolbus naar huis gaan vertrekken tussen 12.00 en 12.10 uur. 

14.1.2. Basisschool 

Groepen Maandag t/m donderdag Vrijdag 

1 en 2 8.30 - 14.30 uur 8.30 - 13.30 uur 

3 t/m 8 8.30 - 15.30 uur 8.30 - 13.30 uur 

14.2. Pauzes basisschool 
● Groep 1-2 

○ ochtend pauze variabel vanwege buitenspeelrooster 
○ lunchpauze  11.30 – 12.15 uur 

● Groep 3-4 
○ ochtendpauze              10.15 – 10.45 uur 
○ lunchpauze  12.00 – 12.45 uur 

● Groep 5-6 
○ ochtendpauze              10.00 – 10.30 uur 
○ lunchpauze  12.00 – 12.45 uur 

● Groep 7-8 
○ ochtendpauze              10.15 – 10.45 uur 
○ lunchpauze  12.30 – 13.15 uur 
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14.3. Vakantierooster 
Het vakantierooster staat op onze website. Bij het opstellen daarvan is de toetskalender leidend, hiermee 
zorgen we dat we op de juiste momenten de genormeerde toetsen van CITO/LVS hanteren. Daarnaast 
houden we zoveel mogelijk rekening met de internationale scholen in Singapore, waar oudere broers en/of 
zussen naartoe gaan. Het vakantierooster wordt jaarlijks voorgelegd en besproken met de adviesraad, 
gebaseerd op het advies van de adviesraad besluit het bestuur. 

14.4. Onderwijstijd basisschool 
Op de Hollandse School wordt voldaan aan de wettelijke eisen voor het aantal uren dat er onderwijs moet 
worden gegeven. 

14.5. Schoolverzuim 
Wij stellen het op prijs wanneer ouders hun vakanties binnen de schoolvakanties laten vallen en niet buiten 
deze periode op verlof gaan. Voor het geval u toch genoodzaakt bent om buiten de schoolvakanties met 
verlof te gaan, dient u een afwezigheidsformulier (te downloaden van de website)  in te leveren. In overleg 
met de leerkracht kan uw kind extra werk meekrijgen. 
U dient het afwezigheidsformulier in te leveren bij de administratie, minimaal een week voordat uw kind met 
verlof gaat. De directeur ondertekent het formulier en geeft aan of het verlof geoorloofd of niet geoorloofd is. 
De directeur hanteert daarin de richtlijnen van de Nederlandse onderwijsinspectie.  U ontvangt daarna het 
formulier via uw kind terug. Een kopie van het formulier wordt in een dossier bewaard. 
In het geval van familieomstandigheden zijn leerlingen vrijgesteld van onderwijs. U kunt onmiddellijk 
vertrekken en de leerkracht daar op school, per email of telefonisch van op de hoogte stellen. Ook de 
noodzakelijke lengte van het verblijf kunt u met hen overleggen. 
  
Als uw kind wegens ziekte of om een andere dringende reden onverwacht de lessen moet verzuimen, wordt u 
verzocht ons dat tussen 8.15 - 8.30 uur te laten weten. 
  
Onze school wordt regelmatig geïnspecteerd op het naleven van de Nederlandse wetgeving, ook wat betreft 
het verlof van kinderen. De verlofadministratie wordt aan de inspecteur overlegd. Op de leerlingenrapporten 
wordt het aantal dagen dat de kinderen absent zijn geweest aangegeven. Daarbij wordt vermeld of het verlof 
geoorloofd of ongeoorloofd is: 
 

● Geoorloofd: 
○ bijwonen huwelijk, sterfgeval, huwelijks- of ambtsjubileum 

● uitsluitend 1ste en 2de graads 
○ bij verhuizing van het gezin 
○ maximaal 1x per jaar extra verlof wanneer het vanwege het beroep van de werkende 

ouder(s) niet mogelijk is in de reguliere vakantie op verlof te gaan. 
Voorwaarden verlof voor vakantie buiten schoolvakantie: 

● het gaat om een gezinsvakantie 
● de vakantie kan niet plaatsvinden in de vastgestelde schoolvakanties vanwege het 

beroep van u of uw partner 
● het verlof valt niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie 
● het verlof bedraagt maximaal 10 dagen 
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Elke aanvraag voor vakantie buiten de schoolvakanties wordt individueel beoordeeld. 
○ Paspoort en identitieitskaart aanvraag bij de Nederlands of Belgische ambassade 

● Nederlandse ambassade als afspraak na 14.30 uur is 
■ Openingsuren 14 – 16 uur 

● Belgische ambassade als afspraak voor 10 uur is 
■ openingsuren 9 – 12 uur 

○ medisch urgent: op basis van schriftelijke doktersverklaring, deze dient toegevoegd te 
worden bij aanvraag van de afwezigheid 

 
● Ongeoorloofd: 

alle andere gevallen, zoals een extra vakantie(dag), een lang weekend, bezoek van 
buitenlandse logees, niet urgent dokters- of tandartsbezoek, bezoek aan Ministry of 
Manpower en/of Immigration & Checkpoints Authority (bij beide instanties zijn afspraken 
buiten schooluren mogelijk), etc 

 
U zult begrijpen dat het zowel voor uw kind(eren) als voor de leerkrachten onplezierig is als er 
onderwijsdagen gemist worden. Ook gelegenheden als het kerstdiner, paasviering en andere schoolgebonden 
activiteiten zijn essentiële onderdelen van ons curriculum. 

14.6. Leerplicht 
Hoewel in Singapore geen leerplicht bestaat, gaan wij er vanuit dat kinderen op onze school de landelijke 
wetgeving volgen. 

● Nederland, leerplichtig vanaf de dag waarop het kind 5 jaar wordt. 
● België, leerplichtig op 1 september van het jaar dat het kind 6 jaar wordt.  
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15. De ontwikkeling van het onderwijs in de school  

15.1. Schoolontwikkeling 
De HSL besteedt veel aandacht en tijd aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs en de 
organisatie. 
  
Schoolontwikkeling is een continu proces en vele zaken waarmee we in de afgelopen jaren bezig waren 
lopen door in het huidige schooljaar. 
Het accent van de ontwikkelingen wordt steeds meer research-based. Onderwijswetenschappers komen met 
adviezen die werken in het onderwijs. De HSL concentreert zich op die zaken die volgens visie/missie het 
leren van de leerlingen verbetert. 

15.2. Doel schoolontwikkelingsplan 
Een belangrijk doel van het schoolontwikkelingsplan is dat dit ons intern de mogelijkheden geeft om 
planmatig te werken, waardoor we de schoolontwikkeling nog meer kunnen stimuleren 
Door dit overzicht kunnen we tevens extern laten zien wat ons bezighoudt en waar we mee bezig zijn 
Het overzicht biedt de mogelijkheid om dialoog te stimuleren tussen leerkrachten, bestuur, adviesraad en 
ouders. 
  

 “De Hollandse School in Singapore biedt een uitstekende leerervaring met een internationale dimensie 
en een optimale aansluiting op zowel Nederlands als internationaal onderwijs.” 

15.2.1. De tweeledige missie van de HSL 
Onze school heeft een tweeledige missie. Wij bieden kinderen het Nederlandse basisonderwijs voort te zetten 
en garanderen een goede aansluiting op het (voortgezet) onderwijs in Nederland. 
We bieden daarnaast de leerlingen de mogelijkheid aan het eind van de basisschoolperiode op de HSL het 
internationaal onderwijs succesvol in te stromen. 
  
 “De Hollandse School in Singapore wil een excellente school zijn met een gecombineerd Nederlands en 

internationaal curriculum, waar het leerproces van het kind centraal staat. Wij zijn een school die 
openheid, respect en passie uitstraalt en waar leren leuk is. In een veilige omgeving en met veel 

individuele aandacht halen we het beste uit elk kind.” 
  
De HSL kiest voor een profiel met een sterk Nederlands curriculum (taal  en rekenen) en met Engels, SCL en 
IPC als speerpunten.  

15.2.2. De context van de HSL, anno 2019 
De HSL is in 2011-2012 begonnen met de implementatie van ‘opbrengst gericht werken’ (OGW) en 
‘handelingsgericht werken’ (HGW). Er is voor gekozen om te focussen op het taaldomein, t.w. het 
technische leesproces. Er is daarmee een focus op leren, voor het optimaliseren van de leerprocessen door de 
leerresultaten te koppelen aan handelingsgericht werken.  Het onderwijsaanbod is gebaseerd op 
ontwikkelingsgericht werken op leerling-, groeps- en schoolniveau. OGW en HGW is inmiddels in alle 
vakdomeinen geïmplementeerd. 
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15.3. Doelen toegelicht 

15.3.1. Het versterken van de kernvakken in het onderwijsaanbod 
Nederlands en Engels is de focus 
Aan het Nederlands curriculum wordt in Jip en Janneke en in de onder- en bovenbouw verder gewerkt om 
resultaten op het niveau te brengen dat van een school als de HSL mag worden verwacht. 
De Nederlandse kerndoelen en leerlijnen zijn hierin leidend. Het Engelse curriculum is gebaseerd op het 
verwerven van het Engels als eerste taal (Mainstream). 
  
Binnen het Engels curriculum is het streven om het kinderen, die drie jaar HSL gevolgd hebben, mogelijk te 
maken in het internationale onderwijs verder te gaan als ‘mainstream English’ leerlingen: 

1. Voor leerlingen, die na groep 8 in het voortgezet onderwijs instromen 
2. Maar ook voor leerlingen, die vanuit een lagere groep Singapore verlaten (dat is nu 50% van de 

uitstroom) 
  
De leerresultaten van bovenstaande vakken worden bewaakt middels CITO, SATS, PIPS en InCas (allen 
genormeerde assessment systems), aangevuld met resultaten uit de methode-gebonden toetsen, 
leergesprekken en observaties en verdere resultaten van formatieve assessment momenten. 

15.3.2. Opbrengst Gericht Werken en Handelings Gericht Werken met een focus op ‘rijke’ 
leeropbrengsten 
Het schooljaar 2019-2020 wordt het achtste jaar dat er wordt gewerkt met OGW en HGW, deze is gebaseerd 
op ten eerste een evaluatieve cyclus en ten tweede de individuele of groepsdocumenten. 

 

15.3.3. De evaluatieve cyclus binnen het ‘opbrengst gericht werken’ op de HSL is als volgt te 
beschrijven 

● De doelen worden per leerling of groep leerlingen bepaald. 
● De opbrengsten van het onderwijs worden systematische gemeten en vastgelegd. Daarbij gebruiken 

we verschillende informatiebronnen, zoals leerling-observaties, gesprekken met de leerling en ouders 
en methodegebonden of methode onafhankelijke toetsen (CITO, SATS en InCas), dit alles in kaart 
gebracht middels ParnasSys (allesomvattend leerlingendatabase systeem). 
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● De leeropbrengsten worden vervolgens geëvalueerd om de effectiviteit van het gegeven onderwijs in 
de afgelopen periode te reflecteren. 

● Vervolgens worden de doelen en/of de onderwijskundige aanpak aangescherpt en waar nodig 
bijgesteld. 

15.3.4. Aandacht voor de consolidering van het onderwijsaanbod op de HSL 
Het onderwijsaanbod zal verder worden geconsolideerd. De verschillende componenten worden daarmee als 
systeem geborgd. Er is met behulp van het Bazalt en het IPC-London/Nederland een onderwijsconcept 
neergezet wat gebaseerd is op SCL als klassenmanagement, het IPC, aandacht voor MI en leerstijlen, focus 
op leren vanuit doelstellingen gekoppeld aan het directe instructiemodel. Dit alles onder de 'header" van 
Marzano (doordacht lesgeven, de 9 didactische succes componenten). 

 

15.4. Samen leren en scholingsaanbod 

15.4.1. Ontwikkeling is gekoppeld aan leren 
Op de HSL streven we ernaar om de professionele leergemeenschap verder te blijven uitbouwen middels 
klassenconsultaties, teamteaching, en coachingstrajecten. De huidige cultuur is gebaseerd op veiligheid en 
wederzijds vertrouwen,  bovendien is de organisatiecultuur goed gefundeerd doordat het gehele management 
is betrokken bij de beoordeling van het personeel. 

15.4.2. Scholingsaanbod met focus op professioneel ontwikkelen van het personeel 
De professionele leergemeenschap dient echter ook te worden verruimt door theoretische en 
wetenschappelijke verdieping in het vakgebied middels het scholingsbeleid van de HSL. 
Het scholingsbeleid is onderdeel van de bredere beleidscyclus binnen de HSL. De HSL wil haar personeel 
ruimte bieden om te groeien. Scholing is een mogelijkheid om te groeien. Persoonlijke en professionele 
groei, waar iemand profijt van kan hebben binnen de eigen functie, maar ook mogelijkheden kan geven om 
indien mogelijk naar een andere functie toe te groeien.  Scholing omvat alle activiteiten die gericht zijn op 
persoonlijke ontwikkeling en heeft betrekking op kennis, inzicht, beroepshouding of vaardigheden. Er wordt 
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onderscheid gemaakt in scholing gericht op schoolontwikkeling, op de huidige taak of functie, op 
persoonlijke ontwikkeling of toekomstige taken of functies (loopbaan) of verplichte cursussen. 
  
Een school is geen alleenstaand instituut, maar kan gebruik maken van vele andere instellingen voor hulp, 
kennis en diensten. 

16. Diversen 

16.1. Adviesraad 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die bestemd zijn voor de adviesraad, dan kunt u de adviesraad 
benaderen via dit e-mailadres adviesraad@hollandseschool.org  

16.2. Bestuur 
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft die bestemd zijn voor het bestuur, dan kunt u het bestuur benaderen 
via dit e-mailadres bestuurhsl@hollandseschool.org  

16.3. Relatie school en omgeving  
Er is een intensieve samenwerking met verschillende partners 

● Onze school heeft intensief contact met de stichting NOB www.stichtingnob.nl 
De afkorting NOB staat voor Nederlands Onderwijs in het Buitenland. Deze stichting is gevestigd in 
Voorburg. De Stichting NOB is een onderwijsorganisatie die scholen in het buitenland ondersteunt 
op alle aspecten. 
Bij de Stichting NOB werken onderwijskundigen, die ons op afstand met raad en daad bijstaan bij de 
onderwijskundige gang van zaken. 
Ook organisatorische zaken als subsidieaanvragen, contacten met de Nederlandse onderwijsinspectie 
of adviezen op bestuurlijk gebied lopen vaak via het NOB. 
Voor vragen over onderwijs in het buitenland kunt u bellen naar + 31 (0)77 465 6767. 

● Het Internationale Primary Curriculum (IPC) www.ipcnederland.nl 
Deze organisatie ondersteunt scholen die IPC aanbieden als curriculum met onderwijsmateriaal, 
scholingsaanbod en onderling netwerken. 

 
Daarnaast is de HSL sterk in netwerken, zowel in Singapore als in Nederland 

● De Swiss School, de Korean School, German European School en Chatsworth International School 
zijn onze buurtscholen. Daarmee is een intensieve samenwerking aangegaan om op velerlei vlak 
elkaar te ondersteunen. 

● We hebben goed en regelmatig contact met de Nederlandse Ambassade in Singapore betreffende 
officiële verklaringen, paspoortcontrole en ook de bemiddeling van bezoekers van de HSL. Verder 
wordt er samengewerkt wat betreft de aankomst van St. Nicolaas, de viering van Koningsdag en de 
Dodenherdenking op Kranji.  http://singapore.nlambassade.org 

● Voor trainingen betreft het coöperatief leren en het observatiesysteem ‘Kijk’, maken we gebruik van 
de diensten van Bazalt www.bazalt.nl en de stichting NOB 

● Voor trainingen betreffende het IPC maken we gebruik van de diensten van  Fieldwork London. 
www.internationalprimarycurriculum.com en IPC Nederland; www.ipcnederland.nl  
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● Met Pedagogische Academies in Nederland is er informatie-uitwisseling wanneer er studenten stage 
lopen op onze school.  We zijn aangesloten en erkend door de OVDB. 
Opleiding Verzorgende en Dienstverlenende Beroepen – www.ovdb.nl 

● Via ouders zijn er contacten met bedrijven. Hierbij gaat het voornamelijk om het regelen van 
excursies naar deze bedrijven en sponsoring van sportevenementen. 

● Ook is er regelmatig contact met het Rijksinspectiekantoor Buitenland te Breda. Een Nederlandse 
school in het buitenland dient te voldoen aan alle wettelijke Nederlandse onderwijs-verplichtingen. 
De Inspectie Buitenland controleert of dit ook daadwerkelijk gebeurt www.owinsp.nl. 

● De HSL overlegt met andere internationale scholen in Singapore op directieniveau en  op het gebied 
van sport uitwisselingen. 

● De HSL onderhoudt contacten met leerkrachten Nederlandse taal van enkele internationale scholen 
(UWCSEA/OFS/GESS). 

● De school is lid van het SICC (Singapore International Chamber of Commerce). Via het SICC 
participeert de HSL in vergaderingen met andere internationale scholen en onderhoudt contact met 
de Singaporese overheid. 

16.4. Bibliotheek  
De HSL beschikt over een uitgebreide bibliotheek met zowel Nederlandstalige als Engelstalige boeken. De 
bibliotheek wordt draaiende gehouden door een groep enthousiaste vrijwilligers.  
 

16.4.1. Basisschool 
Vanaf groep 1 krijgen leerlingen een biebtas. Groep 1 t/m groep 5 bezoeken op een vast moment per week de 
bibliotheek, gedurende dit moment kunnen zij boeken lenen met hun biebtas. Op de ochtend van het 
bibliotheekbezoek dienen de boeken ingeleverd te worden. Groep 6 t/m groep 8 kunnen gedurende de hele 
week langskomen om boeken te lenen en in te leveren. 
 

16.4.2. Jip en Janneke 
Leerlingen van Jip en Janneke krijgen geen bibliotheek code of biebtas, zij bezoeken gezamenlijk met hun 
klas de bibliotheek waar de leerkrachten boeken lenen. In overleg kan voor leerlingen van Jip en Janneke een 
bibliotheek code gemaakt worden waarmee zij met hun ouders boeken kunnen lenen.  
 

16.4.3. Openingstijden  
De bibliotheek is geopend op van maandag t/m donderdag van 08:30 uur tot 15:30 uur en op vrijdag tot 
13:30 uur.   

16.4.4. Verlies of beschadiging 
In geval van beschadiging of zoekraken van boeken vragen wij een vergoeding van 30 SGD per Nederlands 
boek en 15 SGD per Engels boek. 

 
16.5. Feesten 
Naast het leren maken wij tijd vrij voor belangrijke feesten. 
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● Naast de grote intocht van Sinterklaas in Singapore wordt het sinterklaasfeest ook op school gevierd. 
● Kerst wordt op de HSL gevierd met een kerstlunch of een kerstdiner. 
● Pasen wordt gevierd met een paasontbijt voor alle leerlingen. 
● Koningsdag wordt gevierd met een korte officiële bijeenkomst voor ouders en kinderen in de 

gymnastiekzaal waarvoor de ambassadeur wordt uitgenodigd. Aansluitend zijn er een feestelijke 
activiteiten voor alle kinderen. 

 
De basisschooltijd wordt voor groep 8 afgesloten met een musicalvoorstelling voor alle ouders. 
  
Daarnaast besteden we ieder jaar speciale aandacht aan de Kinderboekenweek en het thema dat daarvoor 
gekozen is. 
  
Wij besteden eveneens in de groepen aandacht aan een aantal lokale feesten, zoals Chinees Nieuwjaar en 
Deepavali. Uiteraard houden wij u gedurende het jaar via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de 
activiteiten. 

16.6. Godsdienst 
De Hollandse School is een school van neutrale signatuur en daarom is godsdienstonderwijs niet als apart 
vak in ons curriculum opgenomen. Uiteraard wordt er tijdens de IPC-units aandacht besteed aan het vak 
‘geestelijke stromingen’. Ook proberen wij gebruik te maken van het feit dat onze school in Singapore staat. 
Er worden, wanneer daar aanleiding toe is, excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld Boeddhistische of 
Hindoeïstische tempels of evenementen. 

16.7. Goede doelen/global awareness 
De visie 
Vanuit verantwoordelijkheid en een bewustzijn over onze rol in deze wereld ondersteunen we een aantal 
projecten. Het ondersteunen is gebaseerd op empowerment om de ander tot betere duurzame (sustainable) 
kansen te laten komen. De focus van de ondersteuning zal zijn op: 
  

Onze medemens rondom je 
Onze medemens in Zuid-Oost Azië 
Onze medemens 
Onze wereld 

  
Gericht op kinderen 
Gericht op de effecten van de leefomgeving op het leven van een kind 
Gericht op het verbeteren van het dagelijkse leven 
Gericht op het opbouwen van de toekomst 
Gericht op het initiëren van duurzame ontwikkeling 

  
De twee Goede Doelen die  wij al jarenlang schoolbreed ondersteunen zijn Sok Sabay en  Heart for Sumba. 
Sinds 2017 wordt door deel te nemen aan de ‘Santa Run’ ook de ‘Make a wish Foundation’ ondersteund. Een 
keer per jaar organiseert de school een Goede doelen-week, waarbij de kinderen met diverse acties geld 
inzamelen voor deze doelen. 
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Wilt u meer weten over deze organisaties of als gezin ook het project steunen? Neem dan eens een kijkje op 
www.soksabay.org/home/ , www.heartforsumba.org/what-we-do/ of www.makeawish.org.sg/ 
Elke twee jaar evalueren we welke organisaties in het schooljaar gesteund worden met deze opbrengsten. 

16.8. Gymnastiek 
Op de dagen dat de basisschoolleerlingen gymnastiek hebben komen de kinderen in hun gymkleding naar 
school. In hun tas brengen zij de gymschoenen, schone kleding en een handdoek mee. Douchen na de gym is 
verplicht vanaf groep 3. 
Voor de gymlessen dragen de kinderen het schoolshirt, dat te koop is bij de administratie. 
 
Het schoolshirt moet worden voorzien van familienaam en voornaam van het kind, om kwijtraken of 
verwisseling van kleding te voorkomen. 
In verband met de kostbare vloer van de gymzaal is het niet toegestaan om sportschoenen te dragen die 
strepen achterlaten of schoenen die ook buiten gedragen worden. 

16.9. Koelbox en waterfles 
Voor alle kinderen dient een koelbox of koeltas en een waterfles te worden aangeschaft om hun eten en 
drinken koel mee naar school te nemen.  De waterfles kan op de tafel gezet worden, zodat uw kind 
gedurende de dag regelmatig kan drinken. Gelieve de koelbox en waterfles te voorzien van familienaam en 
voornaam van uw kind(eren). 
  
Denk bij het vullen van de koelbox aan een gezonde snack en een gezonde lunch. Snoep en 
koolzuurhoudende dranken horen daar niet bij. De leerlingen kunnen de meegenomen voedingsmiddelen in 
de school niet opwarmen, bereiden of bakken.Dit uit veiligheid (eigen veiligheid, voedselveiligheid en 
allergieën).  
 
Omdat er kinderen op school zijn met ernstige en levensbedreigende allergieën voor noten en pinda’s, is het 
niet toegestaan om noten, pinda’s of hiervan afgeleide producten mee naar school te nemen. Ook met 
traktaties dient hier rekening mee gehouden te worden. Voorbeelden van niet-toegestane producten zijn 
Nutella en pindakaas. 
  

16.10. Leerlingenraad 
De leerlingenraad is een vertegenwoordiging van leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De vertegenwoordigers 
worden gekozen uit- en door de leerlingen van de school. 
 
De leerlingenraad heeft tot doel: 
      

● Leerlingen mee te laten denken en praten over zaken die hen aangaan op school. 
● Leerlingen leren een positief kritische en constructieve houding aan te nemen. 
● Leerlingen ervaren dat zij een vertegenwoordiger kunnen zijn van hun klas naar de 

schoolorganisatie.  
● Kinderen ervaren hoe een democratie kan werken.  
● De leerlingen krijgen een grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel m.b.t. de school. 
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● Leerlingen leren wat er komt kijken bij een vergadering (overleggen, discussiëren en 
samenwerken).        

16.11. Mobiele telefoons 
De volgende regels hanteren wij op school: 

● Elektronische apparaten als bijvoorbeeld mobiele telefoons, iPad, iTouch worden 's ochtends bij de 
groepsleerkracht ingeleverd of door de leerlingen in hun locker gelegd. Voor het naar huis gaan 
worden deze weer aan de leerlingen teruggegeven of door de leerlingen aan het eind van de 
schooldag zelf weer meegenomen naar huis. 

16.12. Nieuwsbrief 
Wij houden u op de hoogte van het reilen en zeilen van de Hollandse School door middel van Social 
Schools. Vanuit Social Schools wordt aan het eind van iedere week een automatische gegenereerde 
nieuwsbrief per mail naar de ouders gestuurd. Deze nieuwsbrief wordt wekelijks deels vertaald in het Engels 
en op de HSL-website (Engelse versie) geplaatst. 

16.13. Oudercommunicatie via de HSL website en Social Schools app 
Vanaf het schooljaar 2017 -2018 heeft u als ouder middels een wachtwoord toegang tot het ouderportaal 
(Social Schools) op de website van de HSL. Via dit portaal kunt u inloggen op de groep van uw kind. U 
vindt in dit portaal allerlei informatie, belangrijke data en foto’s welke door de leerkracht zijn geplaatst. Via 
de Social Schools app wordt u middels pushberichten op de hoogte gebracht van alle activiteiten, 
evenementen, wetenswaardigheden en belangrijke data. 

16.14. Oud-leerlingen op bezoek 
Wij vinden het vanzelfsprekend heel leuk als we bezoek krijgen van oud-leerlingen. Als zij dat willen mogen 
ze een dagdeel meedraaien met hun ‘oude’ groep. Wij hebben hier met het team de volgende afspraken over 
gemaakt: 

● Een verzoek dient ruim van tevoren ingediend te worden 
● Oud-leerlingen kunnen van deze regeling eenmalig gebruik maken 
● De ouder van de oud-leerling moet een verzekeringsformulier ondertekenen voorafgaand aan het 

bezoek (te verkrijgen bij de administratie) 
● Het bezoek kan alleen plaatsvinden als de leerkracht van de betreffende groep geen bezwaren heeft 

(het kan zijn dat er in de groep die dag specifieke activiteiten plaatsvinden) 
● De oud-leerling draait mee met het dagprogramma van de betreffende groep 

16.15. Rookverbod 
Op het terrein en direct buiten de hekken van de Hollandse School is het verboden te roken. 
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16.16. Schoeisel 
Zowel leerlingen als HSL personeel draagt schoeisel met een “hielfixatie”, dit uit veiligheidsoverwegingen. 
Het is de kinderen ook niet toegestaan op blote voeten buiten of door het gebouw te lopen.  

16.17. Schoolarts 
Aan de Hollandse School is geen schoolarts verbonden. Als alternatief hebben wij contact gelegd met het 
International Medical Clinic (IMC). Het is mogelijk uw kind bij deze kliniek te laten controleren. U kunt 
deze kliniek altijd benaderen voor vragen aangaande gezondheid, inentingen en besmettelijke ziekten. U kunt 
bij de administratie een informatieboekje van het IMC verkrijgen. 

16.18. Schoolbenodigdheden 
De meeste materialen die de kinderen nodig hebben worden via school verstrekt. Dat geldt ook voor een 
goede vulpen. Teneinde schoolboeken, werkboeken en ander schoolmateriaal te vervoeren bevelen wij een 
schooltas of een stevige map aan. 

16.19. Schoolbus 
De school heeft een framework overeenkomst met Woodlands Transport, het bedrijf dat het busvervoer van 
en naar school verzorgt. Ouders kunnen ervoor kiezen om een bus contract aan te gaan met de provider. 
Specifieke informatie over de busregeling (prijzen, mogelijkheden, etc.) kunt u terecht bij de buscoördinator 
of u kunt deze vinden in de School Bus Manual op de website www.hollandseschool.org. U kunt de manual 
ook opvragen bij de administratie. Voor vragen betreffende de dagelijkse operatie kunt u terecht bij het 
Woodlands Transport kantoor op school, te bereiken via schoolbus@hollandseschool.org. 

16.20. Speelgoed 
Het is incidenteel toegestaan om speelgoed mee naar school te nemen, de groepsleerkracht zal de ouders 
hierover informeren. De HSL draagt geen verantwoordelijkheid voor zoekraken of kapot gaan van 
speelgoed. 

16.21. Traktaties 
Als er iets te vieren valt, mag er natuurlijk op iets lekkers en liefst gezonds getrakteerd worden. We streven 
ernaar een “gezonde levenswijze” te promoten en vragen daarin uw medewerking. Omdat er kinderen op 
school zijn met ernstige en levensbedreigende allergieën voor noten en pinda’s, is het niet toegestaan om 
noten, pinda’s of hiervan afgeleide producten mee naar school te nemen. Ook met traktaties dient hier 
rekening mee gehouden te worden. Voorbeelden van niet toegestane producten zijn Nutella en pindakaas. 

16.22. Uitnodigingen (verjaardags)feestjes 
Wij vragen u vriendelijk de uitnodigingskaartjes voor partijtjes buiten school om te verspreiden. Dit om 
kinderen die niet uitgenodigd worden onnodige teleurstellingen te besparen. 
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16.23. Verzekering 
De school heeft een ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen. Deze verzekering is niet alleen 
van kracht gedurende de tijd dat de kinderen op school aanwezig zijn, maar ook tijdens het busvervoer van 
huis naar school en andersom. De verzekering geldt bovendien tijdens de sporttoernooien en schooluitstapjes 
binnen Singapore. 

16.24. Website 
De school beschikt over een informatieve website: www.hollandseschool.org.   
Hierop vindt u onder meer: 

● nieuwsbrieven welke zijn vertaald in het Engels  
● vakantierooster 
● digitale versie van de schoolgids 
● protocollen 
● informatie nieuwe ouders 

 
 
 

16.25. Ziekte/afwezigheid 
U wordt verzocht in geval van ziekte/afwezigheid van uw kind tijdig de school in te lichten, voor 8.30 uur. U 
kunt hiervoor bellen of e-mailen met de administratie van de HSL 

● 6466 0662 
● adminhsl@hollandseschool.org  

 
Indien u gebruik maakt van de HSL bus service verzoeken wij u in geval van ziekte/afwezigheid van uw 
kind ook Woodlands daarover tijdig te informeren.  
 
Besmettelijke ziekten zoals waterpokken, krentenbaard, HFMD (Hand-, foot- and mouth disease) of 
mycoplasma, vragen wij u dit direct en altijd te melden bij de School Health coördinator in verband met 
besmettingsgevaar voor leerlingen en personeel. Kinderen met koorts of diarree mogen niet naar school toe 
komen. 

16.26. Zwemmen  
Zwemlessen worden niet aangeboden binnen het curriculum van de HSL. Zwemlessen worden o.a. verzorgd 
door de Hollandse Club en daarnaast zijn er in Singapore meerdere mogelijkheden voor het volgen van 
zwemles met Nederlands sprekende leerkrachten.  
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Bijlage 1 
16. Adressen 

16.1. Hollandse School Limited 
Hollandse School Limited 
65 Bukit Tinggi Road 
Singapore 289757 
 
Tel: +65 6466 0662 
Fax: +65 6467 7582 
 
admissions@hollandseschool.org  
adminhsl@hollandseschool.org 

16.2. Onderwijsinspectie 
Inspectie van het Onderwijs  
Locatie Tilburg (Afdeling Buitenland) 
 
Bezoekadres: 
Spoorlaan 420 
5038 CG TILBURG 
 
Correspondentieadres (onder vermelding van ‘Afdeling Buitenland’) 
Postbus 88 
5000 AB Tilburg 
Nederland 
Telefoon algemeen: 088-669 60 00  
Fax:    088-669 60 50 
E-mailadres inspectie buitenland: buitenland@onderwijsinspectie.nl  
 
Telefoon Vertrouwensinspectie: +31 (0)30 670 6001. 
 
Vragen van ouders over onderwijs in het buitenland: +31 (0)77 46 56 767 
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16.3. Stichting NOB 

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 
Parkweg 20a 
2271 AJ Voorburg 
Nederland 
 
Telefoon: +31 (0)70 386 66 46 (algemeen) 
Fax:  +31 (0)70 387 31 54 
E-mail:  info@stichtingnob.nl  
Website: www.stichtingnob.nl   
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Bijlage 2 
17. Schoollied HSL 
Singapore, daar leven wij 
De HSL hoort daar ook bij 
’s Morgens vroeg de bus, mama nog vlug een kus 
  
Elke dag een koelbox mee 
De warmte valt niet altijd mee 
Maar we wonen hier en maken veel plezier 
  
Al is het ver van Nederland 
De school geeft ons een goede band 
En daarom zingen wij nu hand in hand 
  
Refr.: School van de tropen, in het verre oosten 

School van het spelen, leren met elkaar 
Hier leef ik mijn dromen 
Hier wil ik altijd komen 
School, Holland op de evenaar 

  
Een plaats van pret, een fijne tijd 
Van warmte en geborgenheid 
Prachtig is het wel, hier op de HSL 
  
Eerst ben je nieuw, je went hier wel 
Nieuwe vrienden maak je snel                                               
Soms voor even, soms voor het leven 
  
Ooit als je oud bent en al grijs 
Denk je terug aan deze tijd 
Je raakt hem nooit meer kwijt 
  
Refr. 3x 
  
(Tekst geschreven door: Sandra de Groot, Pam van Praag, Sandra Schalke en Monique Ulijn - 2003). 


