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4 Nieuwsbegrip
Beste ouders,
Pasen nadert en dat is een mooie
gelegenheid om een nieuwsbrief rond te sturen. In Nederland is de paasvakantie langzamerhand
verdrongen door de meivakantie. De meivakantie is bij Nederlandse ouders wel een populaire
vakantie omdat je in onze buurlanden dan nog ‘buiten het seizoen’ op vakantie kunt. Veel scholen
hebben dan ook twee weken vakantie. Stichting INIO overigens niet: wij passen ons aan aan de
vakanties van de kinderen. Misschien dat er hier en
daar een skypeles verzet wordt, maar als regel blijft
de begeleiding gewoon doorgaan.
(Rond) Pasen is ook de tijd van de uitvoering van de
Mattheüs Passion. Hoewel ik op de radio wel stukken
eruit had gehoord, hadden mijn vrouw en ik nog nooit
een volledige opvoering live meegemaakt. Nu konden
we een uitvoering in de Laurenskerk in Rotterdam
bijwonen (foto) en ik moet zeggen: erg mooi.

1. Inschrijvingen voor volgend jaar
Binnenkort zullen we u weer vragen of u de inschrijving van uw kind(-eren) bij Stichting INIO wilt
verlengen met het cursusjaar 2019-2020. (tjonge: de 21ste eeuw is al bijna voor 20% voorbij…😊) De
tarieven zullen voor volgend jaar niet verhoogd worden en dat is in deze dure tijden vast goed
nieuws.
Om de tarieven zo laag mogelijk te houden is het prettig als de algemene kosten, zoals licenties voor
de ELO, voor toetsing, en dergelijke over een zeker aantal leerlingen verdeeld kunnen worden.
Daarvoor is een leerlingenbestand tussen 25 en 35 leerlingen een goed streven. Elk jaar zijn er
leerlingen die afscheid nemen van Stichting INIO, omdat zij bijvoorbeeld naar Nederland teruggaan.
Elk jaar hebben wij dus ook weer nieuwe aanwas nodig. Kent u Nederlanders met kinderen die graag
hun Nederlands op een goed niveau willen houden, maak ze dan attent op ons bestaan.
2. Samenwerking met Vorm Tutoring
Samen sta je sterker. Dat geldt overal, zeker in het onderwijs en dus ook voor ons.
Wij hebben het vaste voornemen om in het komende jaar nauw te gaan
samenwerken met Vorm Tutoring. De drijvende kracht achter Vorm Tutoring is
Pieter van der Vorm. Hij is gespecialiseerd in het begeleiden van leerlingen in het
Diploma Programma van het International Baccalaureate. In Kuala Lumpur deed
hij zijn eerste ervaringen op als docent in het IB; in Wenen onderwees hij Dutch A
aan leerlingen van diverse internationale scholen. Van 2013 tot 2018 werkte hij
voor IBID, als docent en als coördinator van het SSST-programma.
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Door met elkaar te gaan samenwerken, hopen wij sterker te staan qua bezetting en qua gezamenlijke
expertise. Op dit moment ben ik de enige leerkracht bij Stichting INIO die bevoegd is om les te geven
in bovenbouw voortgezet onderwijs. Collega’s met ervaring in internationaal of afstandsonderwijs
zijn lastig te vinden en zeker voor de bovenbouw. Ik vind het daarom geweldig dat ik met precies zo’n
leraar structureel op dit niveau kan gaan samenwerken. Pieter brengt specifieke expertise binnen op
het gebied van het curriculum van International Baccalaureate, Diploma Programma.
Door onze samenwerking kunnen wij ook nog eens de tarieven voor leerlingen van Stichting INIO
lager houden dan andere aanbieders. Ook niet onbelangrijk
3. Toetsperiode in mei
Het duurt nog even, maar in mei (week 19 en 20 van 6 tot en met 19 mei) zijn er weer toetsen voor
basis- en voortgezet onderwijs. We toetsen de kinderen op tekstbegrip, woordenschat en spelling.
Behalve de kinderen in groep 3; die toetsen we pas in juni.
Voor de toetsen zelf krijgt u nog een aparte mail begin mei. We spreiden de toetsen over een periode
van twee weken (en als dat niet genoeg is, kunnen we ook daarin flexibel zijn), zodat er een tijd
gevonden kan worden dat er met voldoende rust en concentratie aan de toetsen gewerkt kan
worden.
4. Geen nieuwe Nieuwsbegrip tijdens vakantie
De teksten voor Nieuwsbegrip komen van het CED uit Rotterdam en tijdens schoolvakanties in
Rotterdam levert het CED geen nieuwe teksten. Maandag 15 april komt er nog een nieuwe tekst met
het bijbehorende filmpje later in de week (niet altijd: soms is er geen filmpje beschikbaar gemaakt).
In de weken van 22, 29 april en 6 mei is de leverancier van Nieuwsbegrip echter op vakantie en
komen er dus geen nieuwe teksten bij.
Tot slot
Ik wens u allen een plezierige paas- of meivakantie toe.
Met vriendelijke groeten,
Bart Bijl
bbijl@inio.nl
Stichting INIO

