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Beste ouders,
Het nieuwe schooljaar staat op het punt te beginnen. Officieel begint ons nieuwe schooljaar altijd in
de eerste volle week van september (dit jaar dus op maandag 4 september) en duurt tot en met 30
juni 2018. Een aantal leerlingen is al begonnen op de dagschool en sommige kinderen zijn ook al
begonnen aan de taken voor Nederlands. Dat zien we graag! 😊 Het kán ook: de eerste twee
hoofdstukken in elk jaar staan al open.
We hopen dat iedereen een mooie vakantie heeft
gehad en inmiddels weer veilig op hun woonplaats
– waar ook ter wereld – is teruggekeerd. Dit jaar
ben ik maar liefst twee keer op vakantie geweest:
twee weken in Devon, Engeland met mijn vrouw
en dan nog een week wandelen en kamperen in
het Zweedse Lapland met mijn dochter. Het is
allebei mooi, maar in Lapland wandelen is toch net
iets spannender.
Poes gaat logeren en
'zwaait' ons uit...
Ergens in deze onmetelijke ruimte staat ons tentje...

Devon: overal public footpaths :-)

1. In- en uitschrijvingen dit schooljaar
Elk jaar stoppen er kinderen bij Stichting INIO omdat zij hun schooltijd in Nederland voortzetten.
Enerzijds jammer, omdat we het begeleiden met veel plezier doen en afscheid nemen nu eenmaal
toch een beetje jammer is, maar anderzijds is het ook plezierig om te zien dat deze leerlingen in
Nederland goed kunnen aansluiten bij hun leeftijdgenoten op school: geen enkele taalachterstand,
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soms zelfs het tegendeel. Tenslotte is het een van onze doelen: aansluiting op het Nederlandse
onderwijs. Maar er zijn ook weer enkele nieuwe leerlingen ingeschreven. Van harte welkom Elise,
Iefke, Jippe, Lars, Reinier en Sebastiaan.
Het leerlingenaantal is ongeveer hetzelfde als bij het begin vorig jaar, maar vaak komen er in
september (en ook in de loop van het schooljaar) nog nieuwe leerlingen bij. Ons streven is om
kleinschalig te blijven opereren, waardoor we flexibel kunnen zijn en werkelijk onderwijs op maat
kunnen bieden. Toch is er nog ruimte voor wat meer leerlingen, dus als u andere expats op ons
bestaan kunt wijzen, dan kunnen we de kosten beter verdelen en de tarieven zo laag mogelijk
houden. Een andere doelstelling van ons is immers dat Nederlands onderwijs voor zo veel mogelijk
kinderen toegankelijk moet blijven.
2. Boekenpakketten
Waarschijnlijk hebben alle leerlingen behalve hun lesboek ook hun leesboeken al in huis. Dit jaar is
het bestellen en leveren vlot en geheel naar wens verlopen. Er zijn nog een paar kinderen die nog
niet van deze mogelijkheid gebruik hebben gemaakt, maar ik zal binnenkort hun voorkeurlijst wel
toegestuurd krijgen.
De boekenpakketten hebben als doel om het lezen te stimuleren en daarmee een heleboel andere
nuttige effecten te bewerkstelligen: plezier in lezen, woordenschat, zinsbouw, algemene
ontwikkeling, …
We gaan er geen vervelende 'overhoorvragen' over stellen. Wel is het extra leuk en nuttig als er óver
de gelezen boeken met elkaar gepraat wordt. Praten over boeken is eigenlijk net zo leuk als het lezen
zelf. Misschien nog wel leuker.
3a. Studieboeken
(Uit de vorige Nieuwsbrief, juni 2017) Uitgeverijen brengen van hun bestaande en
succesvolle methodes om de zoveel jaar een nieuwe versie uit. (Dat zijn dus de
lesboeken en alles wat daarmee samenhangt). Dat is, zoals u zult begrijpen, vooral
een commerciële strategie. De Nederlandse taal verandert niet noemenswaardig in
tien jaar tijd en de didactiek evenmin. Wat wel verandert, zijn natuurlijk de
teksten die gebruikt worden en er komen altijd wel wat nieuwe (digitale)
snufjes bij.
Omdat wij (= Stichting INIO) toch al de lesboeken 'bewerken' met
verwerkingsbladen, is voor ons de noodzaak om op nieuwe lesboeken over
te gaan niet zo heel groot. Toch zullen wij de komende jaren wel
overstappen op nieuwe edities van methodes.
Voor de basisschool zal vermoedelijk het komend jaar een vijfde editie van
Taal Actief verschijnen. Daar wachten we dan nog even op. Met de ‘oude’
(maar door ons bewerkte) versie halen de kinderen altijd goede resultaten.
Voor Nieuw Nederlands zijn wij geleidelijk aan het overschakelen op
nieuwe boeken. Ouders die nog een lesboek Nieuw Nederlands 4e editie
hebben van broer of zus, kunnen deze blijven gebruiken, maar nieuwe
leerlingen in jaar 1 en 2 gaan werken met de 5e editie.
3b. Duurzamer omgaan met studieboeken
Studieboeken zijn na één jaar vaak nog goed opnieuw te gebruiken. Al diverse keren hebben wij
studieboeken teruggekregen die er nog bijna als nieuw uitzagen en die nog prima een jaar langer
mee zouden kunnen. Een enkele keer vroegen we aan ouders of zij met een gebruikt (en dus gratis)
boek aan de slag wilden en dat bleek altijd het geval. Daar hebben we nu beleid van gemaakt: als het
even kan, hergebruiken wij de boeken. Voorwaarde is wel dat ze echt nog in héél goede staat zijn.
Wij brengen die studieboeken dan ook niet in rekening. Wij zijn blij met geretourneerde, goede
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exemplaren, omdat wij die dan kunnen doorgeven, maar u hóeft ze natuurlijk niet terug te sturen.
Boeken die bij het lespakket meegestuurd worden, zijn daarmee uw eigendom geworden. Als u zelf
iemand weet aan wie u een gebruikt boek kunt doorgeven, is het nog handiger.
4. Startersonderzoek juni 2017
We doen ons best om het afstandsonderwijs zo goed en degelijk mogelijk te maken en ook om de
ouders daarbij niet te zwaar te belasten (de kinderen trouwens ook niet…! 😊 ). Er blijft altijd ruimte
voor verbeteringen en aanpassingen. Een van de grote, bijna ongemerkte aanpassingen is dat wij
naast het reguliere standaardprogramma nu ook speciale op maat gemaakte programma’s kunnen
aanbieden aan kinderen die een andere achtergrond hebben dan gebruikelijk.
Om goed oog te houden voor mogelijke verbeteringen hebben wij vorig jaar een onderzoek gedaan
naar ervaringen van ‘nieuwe’ leerlingen bij Stichting INIO. De resultaten van dat onderzoek zal ik in
de volgende nieuwsbrief bespreken. Wat in ieder geval sterk naar voren komt is de waardering voor
de flexibiliteit en de persoonlijke aandacht. Dát houden we er dus in!
Wij zijn altijd blij met uw feedback, dus u hoeft echt niet op een onderzoek te wachten om ons uw
mening te geven.
5. Schoolgids 2017-2018
De schoolgids voor dit nieuwe cursusjaar is klaar. Wij voegen die als bijlage toe aan de mail met deze
nieuwsbrief. De schoolgids 2017-2018 staat inmiddels ook op de website www.inio.nl .
Tot slot
Wij wensen iedereen een succesvol en plezierig schooljaar!
Met vriendelijke groeten namens alle collega's en bestuur,
Bart Bijl

