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Voorwoord 

Met veel plezier presenteren wij de schoolgids voor het schooljaar 2018-2019.  
In deze schoolgids treft u informatie aan over de wijze waarop de school het onderwijs vorm geeft, 

hoe de zorg voor de leerlingen in de praktijk wordt uitgewerkt, wat ouders/verzorgers en school van 

elkaar mogen verwachten en welke resultaten de school bereikt.  
De school kenmerkt zich door kleinschaligheid waardoor het gemakkelijk is om elkaar even aan te 

spreken op het schoolplein, maar u kunt natuurlijk altijd een afspraak maken. Met vragen en 

opmerkingen over de inhoud van het onderwijs kunt u terecht bij de leerkrachten, Cecile Eijsink-

Bonnier en Lisette schouten. Voor algemene zaken kunt u het bestuur van de SNOJ benaderen. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Rob Stroeks en Olga Krajenbrink-Abalmas 

 

Stichting Nederlands Onderwijs in Japan  

augustus 2018 
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1. De school 

1.1. Naam en locatie van de school 

De naam van de school is S.N.O.J.: Stichting Nederlands Onderwijs in Japan. 

De lessen worden gegeven in Kamiyacho (Tokio), Yokohama International School (YIS) en Tokyo 

International School (TIS). Hier heeft de SNOJ ruimte ter beschikking gesteld gekregen voor de 

lessen. Locaties en contactgegevens van SNOJ treft u achter in deze gids. 

De SNOJ is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland te Voorburg.  

 

1.2. Directie 

Aan het hoofd van deze NTC (Nederlandse Taal en Cultuur)-locatie staan de leerkrachten Cecile 

Eijssink-Bonnier en Lisette Schouten. 

 

1.3. Schoolgrootte 

 

Leerlingen: 

Het volgende aantal leerlingen heeft zich ingeschreven voor het schooljaar 2018-2019. In de loop 

van het jaar kan het aantal leerlingen fluctueren door aankomst en vertrek van families.  

 

Basisonderwijs 

21 leerlingen Primair Onderwijs (PO) in de groepen 3 t/m 8.  
Middelbaar onderwijs 

7 leerlingen in Voortgezet Onderwijs (VO), klas 1 t/m 3. 
Onderwijsgevenden 

2 leerkrachten  

 

1.4. Missie, uitgangspunten, prioriteiten 

De missie van de Stichting Nederlands Onderwijs in Japan is: kwalitatief goed onderwijs bieden aan 

Nederlandssprekende kinderen met als doel een zo goed mogelijke aansluiting op het onderwijs in 

Nederland. We doen dit door te werken met Nederlandse taalmethoden en de kerndoelen zoals 

deze door het ministerie van onderwijs zijn vastgesteld.1 

In Japan is de laatste jaren een toename te zien in het aantal buitenlanders, daaronder zijn ook meer 

Nederlanders met schoolgaande kinderen. Dat zijn niet alleen expat-kinderen die na een bepaalde 

tijd weer terugkeren naar Nederland en instromen in het Nederlandse onderwijssysteem 

(Nederlands als eerste taal), maar ook kinderen die hier langer wonen omdat bijvoorbeeld een van 

de ouders/verzorgers Japans is (Nederlands als tweede taal). Uit een onderzoek in mei 2018 door 

                                                   
1 https://www.slo.nl/primair/kerndoelen/, https://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kerndoelen/.  

https://www.slo.nl/primair/kerndoelen/
https://www.slo.nl/voortgezet/onderbouw/kerndoelen/
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SNOJ bleek dat veel ouders/verzorgers van zowel de expat-kinderen als de kinderen die hier langer 

(permanent) wonen, het belangrijk vinden om serieus aandacht te geven aan de ontwikkeling van 

de Nederlandse taal en cultuur. 

 

Om aan deze vraag te voldoen heet SNOJ besloten om dit schooljaar lessen in Nederlandse taal en 

cultuur (NTC) aan te bieden aan zowel kinderen met Nederlands als eerste taal (NT1) als kinderen 

met Nederlands als tweede taal (NT2). 

 

 Nederlands als eerste taal Nederlands als tweede taal 

Leeftijd Tussen 6 en 14 jaar oud 

Leesvaardigheid Zelfstandig kunnen lezen/schrijven/spreken in het Nederlands 

Vergelijking met 

leeftijdsgenootjes in 

Nederland 

Er is (bijna) geen achterstand ten 

opzichte van leeftijdsgenootjes in 

Nederland. 

Er wordt geen directe vergelijking 

gemaakt met leeftijdsgenootjes in 

Nederland. 

Lesmateriaal Kinderen volgen lessen met 

lesmateriaal van scholen in 

Nederland. 

Kinderen krijgen lesmateriaal dat is 

aangepast aan het niveau van het 

kind. 

 

De SNOJ werkt volgens een door de Nederlandse onderwijsinspectie goedgekeurd schoolplan. De 

leerlingenpopulatie bestaat grotendeels uit kinderen van wie beide ouders/verzorgers of een van de 

ouders/verzorgers de Nederlandse taal beheersen. Ons onderwijs is niet primair bedoeld om 

Nederlands te leren als een vreemde taal (3de taal). De stichting heeft geen winstoogmerk. 

Lesgelden worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en gebaseerd op de werkelijke kosten. In september 

worden de rekeningen voor lesgelden aan de ouders/verzorgers verzonden. 

 

Programma’s voor het basis- en middelbaar onderwijs 

Het basisonderwijsprogramma richt zich op de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor 

het vak Nederlands binnen de basisvorming. Ook in het middelbaar onderwijs worden de richtlijnen 

zoals die zijn voorgeschreven door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs gevolgd. Als school 

vinden wij het belangrijk dat iedere leerling zijn of haar Nederlandse taalvaardigheden zo optimaal 

mogelijk ontwikkelt. Het onderwijs is daarom dusdanig ingericht dat het aansluit bij het niveau van 

de individuele leerlingen. Voor elke leerling wordt jaarlijks een individuele leerlijn vastgesteld.  

 

1.5. Het klimaat van de school 

De leerkrachten van SNOJ volgen de (omgangs-)regels zoals deze zijn vastgesteld voor 

internationale en Japanse scholen. De SNOJ streeft ernaar een veilig en ondersteunend 

schoolklimaat voor haar leerlingen te creëren, waarbij iedere leerling de begeleiding krijgt die hij/zij 

nodig heeft. Daarnaast speelt de betrokkenheid en het meeleven van ouders/verzorgers een grote 
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rol binnen de SNOJ. 

Om de overgang tussen de Nederlandse lessen en het internationale dagonderwijs zo soepel 

mogelijk te laten verlopen, wordt er - indien daartoe aanleiding bestaat - contact gehouden met de 

leerkrachten en docenten van de dagschool, zowel over de onderwijskundige inhoud van de lessen 

als over de sociaal-emotionele ontwikkeling van individuele leerlingen. Voor gesprekken over 

individuele leerlingen wordt aangeraden een afspraak te maken met een van de leerkrachten. 

 

2. De organisatie van het onderwijs 

2.1.De organisatie van het onderwijs op school 

De Nederlandse lessen worden gegeven in Kamiyacho, YIS en TIS. De lesuren in 

Kamiyacho zijn op zaterdagochtend, op YIS en TIS op woensdag resp. donderdag middag 

na de naschoolse activiteit.  

In totaal dienen de kinderen 100 uur les te genieten. In Kamiyacho wordt 35 weken les 

aangeboden van elk 3 uur (=102 uur). Op YIS en TIS wordt 35 weken 2 uur lesgegeven (70 

uur) en om tot 100 uur te komen krijgen deze kinderen 10 weken per jaar ook op zaterdag 

les (30 uur). Deze tien zaterdagen worden zo veel mogelijk gecombineerd met het 

cultuuronderwijs (zie hoofdstuk 2.2.3 en 2.8). 

 

Groepering / Groepsgrootte 

We onderscheiden (globaal) de volgende jaargroepen: 

 Kamiyacho YIS TIS 

 Zaterdag 

9:00-12:00 

Woensdag 

16:00-18:00 

Donderdag 

16:30-18:30 

Primair Onderwijs (PO)    

- Groep 3 3  2 

- Groep 4 3 3 1 

- Groep 5 2  1 

- Groep 6 2  2 

- Groep 7  1  

- Groep 8  1 1 

Voortgezet Onderwijs (VO)    

- VO 1 1 1 1 

- VO 2   1 

- VO 3  1 1 

- VO 4    

- VO 5    

- VO 6    
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2.2. De inhoud van het lesprogramma voor het basis- en voortgezet onderwijs 

2.2.1. Taalmethode 

In onze lessen voor PO maken we gebruik van de lesmethoden TaalActief, Veilig Leren Lezen en 

Nieuwsbegrip. In onze lessen voor VO maken we gebruik van de lesmethoden Nieuw Nederlands, 

Leswijs voor HAVO/VWO en Nieuwsbegrip. Daarnaast worden er voor de leerlingen op maat taal 

en culturele projecten samengesteld. Tijdens de lessen komen de volgende taalonderdelen aan bod: 

• Luistervaardigheid 

• Spreekvaardigheid 

• Leesvaardigheid 

• Schrijfvaardigheid 

• Literatuur 

• Spelling 

• Grammatica 

 

2.2.2. Leesbevordering 

Er is een actief beleid voor leespromotie. Elke week kiezen de leerlingen met de leerkracht een boek 

uit de bibliotheek of de boekenkast. Het lezen van Nederlandse boeken vormt een vast onderdeel 

van het huiswerk en leerlingen houden op individuele leeskaarten bij welke boeken zij gelezen 

hebben. 

 

2.2.3. Cultuuronderwijs 

Cultuuronderwijs wordt gegeven aan de hand van verschillende thema’s. Daarnaast wordt er 

expliciet aandacht besteed aan Nederlandse feestdagen zoals Sinterklaas en Koningsdag. Indien 

mogelijk worden er tentoonstellingen of voorstellingen van Nederlandse kunstenaars en artiesten 

bezocht. Deze componenten worden aangeboden voor alle kinderen tegelijkertijd, ongeacht hun 

niveau (PO of VO, 1ste of 2de taal) maar differentiatie naar leeftijd en/of niveau van de leerlingen kan 

plaatsvinden, als het onderwerp daartoe aanleiding geeft. 

 

2.2.4. Huiswerk 

Het uitgangspunt is dat huiswerk een toevoeging is. Het doel is om de relatie tussen thuis en 

school te bevorderen. Leerlingen nemen huiswerk mee met als doel om thuis in gesprek te gaan 

en de taalverwerving te consolideren. Het gaat vaak om het voeren van gesprekken rondom 

onderwerpen van nieuwsbegrip, het maken van spelling- of leesopdrachten of het werken aan een 

onderzoeksopdracht. 

 

2.3. Voorzieningen op de leslocatie 

We beschikken over leslokalen in Kamiyacho, YIS en TIS. Ook heeft de SNOJ haar eigen 

bibliotheek, waar de leerlingen gebruik van kunnen maken 



5 
 

 

2.4. De opvang van nieuwe leerlingen in de school 

Nederlandse en Vlaamse ouders/verzorgers worden bij hun aankomst op de YIS en TIS door de 

groepsleerkracht of de administratie verwezen naar de SNOJ coördinator. Het is voor de 

ouders/verzorgers ook mogelijk om voor hun aankomst in Japan per e-mail contact op te nemen met 

de SNOJ en hun kinderen aan te melden. Contactgegevens vindt u achter in deze gids. De formele 

aanmelding vindt plaats met behulp van een aanmeldingsformulier waarop de onderwijsgegevens 

van de leerling staan. In de eerste schoolweken zullen nieuwe leerlingen worden getest, zodat een 

passende leerlijn kan worden vastgesteld. Als ouders/verzorgers in het bezit zijn van rapporten of 

overdrachtsverslagen, dan worden zij verzocht een kopie van deze documenten aan de coördinator 

te geven. 

 

2.5. Verslaglegging leerresultaten 

Naast het afnemen van methode gebonden toetsen wordt de ontwikkeling van de leerlingen ook 

gevolgd aan de hand van het Cito-leerlingvolgsysteem. Verslaglegging van de ontwikkeling van de 

leerlingen gebeurt twee keer per jaar in een rapport. De leerlingen zelf houden een taalportfolio bij 

als bewijs van hun taal- en cultuurontwikkeling. Deze portfolio’s gaan twee keer per jaar mee naar 

huis. Zij vormen samen met het rapport en de resultaten van de toetsen de inhoud voor een 

gesprek tussen leerkracht en ouders/verzorgers dat eveneens tweemaal per jaar plaatsvindt.  

 

2.6. Leerresultaten 

Voor het afnemen van de toetsen behorende bij het Cito-leerlingvolgsysteem volgt de school 

zoveel mogelijk de toetskalender zoals deze aan het begin van het schooljaar door de docenten 

wordt vastgesteld. 

 

2.7. Leerlingenzorg 

De school geeft adaptief onderwijs en leerlingen volgen een individuele leerlijn. De vorderingen 

van de leerlingen worden nauwlettend gevolgd. Indien nodig zal er een handelingsplan worden 

opgesteld. Het plan wordt besproken met de ouders/verzorgers en daarna uitgevoerd. 

 

2.8. Buitenschoolse activiteiten 

Culturele activiteiten voor Nederlandse kinderen worden georganiseerd door de Nederlandse Kring 

in de Kanto (NKK.). Bijwonen van deze activiteiten gebeurt op vrijwillige basis. Daarnaast 

organiseert de SNOJ excursies naar tentoonstellingen of voorstellingen als de gelegenheid zich 

daartoe aandient. 

 

2.9. De begeleiding van leerlingen bij verhuizing 

De ouders/verzorgers ontvangen een dossier voor de nieuwe NTC- school of de nieuwe 

Nederlandse dagschool. Het dossier omvat: 
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- Het (onderwijskundig) rapport 

- De behaalde Citoresultaten 

- Het portfolio van de leerling.  

 

2.10. De leerkracht 

Het dagelijks onderwijs wordt verzorgd door Cecile Eijsink-Bonnier en Lisette Schouten. Zij zijn 

tevens het aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers. 

Scholing van leerkrachten 

Belangrijk is dat de leraren de ontwikkelingen binnen het onderwijs in Nederland volgen. Tijdens de 

zomerperiode krijgen zij de kans om de bijscholingscursus van de Stichting NOB te volgen. De 

leraren hebben de mogelijkheid om, in plaats van de cursus van het NOB, een andere, voor het 

Nederlands onderwijs relevante, cursus te volgen via e-learning. 

 

3. De ouders/verzorgers 

3.1.Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers 

De leerkrachten zijn verantwoordelijk voor alle lessen op school. Ouders/verzorgers worden geacht 

om actieve ondersteuning te bieden bij het huiswerk. Wij streven naar grote betrokkenheid van de 

Ouders/verzorgers bij onze school. Aan het begin van het schooljaar wordt er een 

informatiebijeenkomst voor ouders/verzorgers georganiseerd. Ouders/verzorgers worden eveneens 

via e-mail op de hoogte gehouden van zaken op school. 

 

3.2.Informatievoorziening aan ouders over de vorderingen van hun kinderen 

Tweemaal per jaar (in januari en juni) ontvangen ouders/verzorgers een schriftelijke rapportage van 

de vorderingen van hun kind. In dezelfde periode nemen de leerlingen ook hun portfolio’s mee naar 

huis ter inzage. Naar aanleiding hiervan vinden rapportbesprekingen plaats waarbij de ontwikkeling 

van de kinderen worden besproken. ouders/verzorgers kunnen tussentijds ook een gesprek 

aanvragen met de leerkracht van hun kind.  

 

3.3.Klachtenprocedure 

Er is een getrapte aanspreekbaarheid bij klachten van ouders. 

Niveau 1 De ouders/verzorgers 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 de directie van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al op het 

eerste niveau bij de kwestie worden betrokken. 

Niveau 3 Indien ook na het overleg met de directie de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, 

dan wordt de zaak voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur zal in voortdurend overleg met de 

directie de kwestie bezien en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen. Meer informatie vindt u in 

de klachtenregeling die u kunt opvragen bij de leerkrachten.  
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Ouders/verzorgers kunnen ook contact opnemen met de onafhankelijke Landelijke 

Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs in Den Haag.  

 

3.4.Schoolgeld 

De hoogte van de bijdrage voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld op €1100. Dit bedrag geldt 

voor alle leerlingen (Kamiyacho, YIS en TIS), en is inclusief 100 uur lesaanbod per jaar. 

Van dit bedrag is €100 bedoeld voor lesmateriaal (lees- en werkboeken, toetsen enz). Voor kinderen 

waar dit bedrag overschreden wordt, vragen we de ouders het verschil bij te dragen of materiaal zelf 

aan te schaffen. 

 

4. De ontwikkeling van het onderwijs in de school 

4.1.Zorg voor kwaliteit 

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen houdt de SNOJ zich aan de NTC-leerlijn die is 

ontwikkeld door NOB. Tijdens het schooljaar 2015/2016 is de school bezocht door de Nederlandse 

onderwijsinspectie. Het bevindingen en het oordeel van de onderwijsinspectie is te vinden via deze 

link.2 

 

4.2.Zorg voor de relatie school en omgeving 

Wij werken intensief samen met YIS en TIS zowel op onderwijskundig, logistiek als op ICT-gebied. 

De school onderhoudt tevens contacten met de Nederlandse ambassade in Tokio en met de 

Nederlandse Kring in de Kanto, die culturele activiteiten organiseert voor de Nederlanders in Tokio 

en omstreken. De SNOJ heeft daarnaast regelmatig overleg met de regiocoördinator van de 

Stichting NOB in Nederland.  

 

5. Schooltijden en vakantierooster 

5.1. Schooltijden en vakantierooster 

De Nederlandse lessen in Kamiyacho vinden plaats op zaterdag (3 lesuren per week). Op YIS en 

TIS zijn de lessen op een specifieke dag per locatie, na schooltijd (2 lesuren per week). Daarnaast 

volgen de YIS/TIS leerlingen nog 10 zaterdagen les. Er wordt geprobeerd het vakantierooster van 

de YIS, TIS en andere internationale en/of Japanse scholen waar de kinderen op zitten te volgen. 

Aan het begin van het schooljaar wordt een jaarplanning uitgereikt, waarop alle lesdagen zijn 

aangegeven. De jaarplanning wordt ook gepubliceerd op de website van SNOJ. 

 

5.2. Absentie 

Wij gaan ervan uit dat de leerlingen bij alle lessen aanwezig zijn, tenzij er sprake is van ziekte. 

                                                   
2 https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/7291?pagina=1&zoekterm=Japan 

https://www.zoekscholen.onderwijsinspectie.nl/zoek-en-vergelijk/sector/po/id/7291?pagina=1&zoekterm=Japan
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Absenten worden bijgehouden in de SNOJ absentenregistratie. Indien uw kind onverhoopt niet 

naar de Nederlandse les kan komen wordt u dringend verzocht om uw kind bij de leerkracht af te 

melden via email. Als een Nederlandse les wordt gemist, dan zal deze worden gecompenseerd in 

de vorm van extra huiswerk. 

 

6. Namen en adressen  

6.1. School 

Stichting Nederlands Onderwijs in Japan (SNOJ) 

p/a 

Stichting Nederlands Onderwijs in Japan (SNOJ) 

3-6-3 Shiba-koen, Tokyo 105-0011 Japan 

t.n.v. Rob Stroeks 

E-mail: snojnederlands@gmail.com 

Website: https://stichtingnederlandsonderwijsjapan.wordpress.com/ 

 

6.2. Locaties 

- Kamiyacho 

Adres: 3-6-3 Shiba-koen, Tokyo 105-0011 Japan 

- Yokohama International School (YIS) 

Adres: 258 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama 231-0862 

Telefoon: 045-622-0084 

Website: www.yis.ac.jp 

- Tokyo International School (TIS) 

Adres: 2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 106-0047 

Telefoon: 03-5484-1160 

Website: www.tokyois.com 

 

6.3. Leraren en schoolbestuur 

Coördinator / Leerkracht: 

Cecile Eijsink-Bonnier, e-mail: cecile.bonnier11@gmail.com 

Lisette schouten, e-mail: lisetteschouten@hotmail.com 

 

Voorzitter: 

-- 

Penningmeester: 

Rob Stroeks, e-mail: robmihoko@hotmail.com 

Secretaris: 

Olga Krajenbrink-Abalmas, e-mail: olgaanatol@hotmail.com 

mailto:snojnederlands@gmail.com
https://stichtingnederlandsonderwijsjapan.wordpress.com/
http://www.yis.ac.jp/
http://www.tokyois.com/
mailto:cecile.bonnier11@gmail.com
mailto:lisetteschouten@hotmail.com
mailto:olgaanatol@hotmail.com
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6.4. Externe relaties 

Inspecteur primair en voortgezet onderwijs buitenland: 

Drs. M.H. Uunk  
Aanspreekpunt 

Mervrouw Dianne Bruijns 

Onderwijsinspectie 

Nijverheidssingel 317, 4811 ZW Breda 

Postbus 7447, 4800 GK Breda 

Tel: 076-524 44 77 

Email: buitenland@owinsp.nl 
 

Stichting Nederlands Onderwijs Buitenland (NOB) 

Parkweg 20a, 2271 AJ Voorbrug 

Tel: 070-300- 1050 (voorlichting) 

Tel: 070-386- 6646 (algemeen) 

Email: info@stichtingnob.nl 

Website: http://www.stichtingnob.nl/index.jsp  
 

Klachtencommissie 

Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs 

p/a VBS 

Bezuidenhoutseweg 225, 2594 AL Den Haag 

Tel: 070-3315252 

Email: lkc@vbs.nl  
 

Nederlandse ambassade in Tokio 

3-6-3 Shibakoen, Minato-ku, Tokio 105-0011 

Tel: 03-5776 5400 

Email: tok@minbuza.nl 
 

Nederlandse Kring in Kanto 

Website: http://www.kantokring.com 

  

http://www.kantokring.com/
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6.5. Plattegrond 

Kamiyacho: 

Adres: 3-6-3 Shiba-koen, Tokyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yokohama International School (YIS) 

Adres: 258 Yamate-cho, Naka-ku, Yokohama 
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Tokyo International School (TIS) 

Adres: 2-13-6 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo 


