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Aanbod en tarieven Stichting INIO - Cursusjaar 2019-2020
Achtereenvolgens vindt u hier de tarieven voor de pakketten met en zonder skypelessen en voor
Taal-op-maat, een speciaal aangepast pakket voor bijzondere wensen.

Type onderwijs en leerjaren: basisonderwijs

tijdsonafhankelijk
(= schriftelijk)

inclusief
skypelessen

Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief lesboeken, toetsen en
jeugdliteratuur.
groep 1 & 2
U krijgt een jaarprogramma aan prentenboeken,
alleen inclusief
€ 1095
voorleesboeken, taalactiviteiten plus een frequent
skype mogelijk
contact met de leerkracht voor adviezen en begeleiding.
We leggen in groep 2 meer accenten op het
voorbereidend lezen en schrijven.
* Bij inschrijving voor groep 2 of 3 is het belangrijk dat wij in het intakegesprek overleggen of uw kind
met het aanvankelijk leesprogramma moet beginnen of dat het daarmee beter nog kan wachten of dat
het die fase voor het Nederlands juist versneld kan doorlopen. Het eerste leren lezen (aanvankelijk lezen)
gebeurt vaak al op de dagschool. In dat geval leggen wij juist de focus op andere taalvaardigheden, zoals
woordenschatuitbreiding. Dit is altijd maatwerk: geen kind is hetzelfde. Vaak is een extra toets nodig.
Die is bij inschrijving gratis.
groep 3
Dit programma biedt maatwerk en bedient zowel
alleen inclusief
€ 1755
basis
kinderen die op de dagschool nog niet hebben leren
skype mogelijk
(België: klas lezen (= aanvankelijk lezen) als kinderen die dat op de
1)
dagschool al wél leren of geleerd hebben.
Dit programma voorziet in wekelijkse skypelessen à 30
minuten.
groep
Dit programma kan met en zonder skypelessen.
€ 1495
€ 2295
4 t/m 8
Wij adviseren u graag of het opnemen van skypelessen
(België: klas in uw geval een goede optie is.
2-6)

Type onderwijs en leerjaren: voortgezet onderwijs
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief lesboeken, toetsen en
jeugdliteratuur.
jaar 1-2-3
De gehele leerlijn voor Nederlands, met nadruk op zelf
teksten lezen en schrijven en woordenschat.
yr.7-8-9
Lesmethode Nieuw Nederlands 5e of 6e editie.
jaar 4-5-6
yr. 10-11-12

vmbo - jaar
4

tijdsinclusief
onafhankelijk
skypelessen
(= schriftelijk)
€ 1595

€ 2395

In de bovenbouw havo-vwo ligt nog sterker de nadruk
op persoonlijke coaching en begeleiding in het lezen en
schrijven van teksten. De leraar vervult vooral de rol
van coach in dit programma.

alleen inclusief
skype mogelijk

€ 2395

Dit is een examenjaar. Wij bereiden voor op het
staatsexamen. Meestal moet dat in Nederland worden
afgelegd, voor wie buiten Europa woont, kan het ook
vaak op de ambassade.

alleen inclusief
skype mogelijk

€ 2395
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Type onderwijs: International Baccalaureate
Inhoud lespakket altijd compleet: inclusief alle literatuur.
Internationaal

PRE-IB: alleen in year 10 mogelijk. Dit is een
voorbereidingsjaar op het Internationaal Baccalaureate

Internationaal

International Baccalaureate; Diploma Years (year 11 &
12)
Alle boeken van de verplichte leeslijst zijn inclusief en
worden door ons voor u besteld en geleverd.
Bij Taal-op-maat stellen wij in overleg met u de exacte
inhoud van het programma samen.
Keuze uit:
Tekstbegrip, woordenschat, spelling, grammatica,
mondelinge spreekvaardigheid en een combinatie
hiervan.

Alle
leerjaren

tijdsinclusief
onafhankelijk
skypelessen
(= schriftelijk)
alleen inclusief
€ 2350
skype mogelijk
alleen inclusief
skype mogelijk

€ 3000

variabel

variabel,
rond € 1700

Toelichting aanbod en tarieven Stichting INIO
Tarieven voor tijdsonafhankelijk afstandsonderwijs
Dit pakket biedt plaats- en tijdsonafhankelijk afstandsonderwijs. Uw kind werkt zelfstandig en de
leerkracht corrigeert het gemaakte werk en geeft leerzame feedback. Uw rol als ouder is bescheiden,
maar belangrijk. U bent immers de moedertaalspreker. Uw kind heeft gemiddeld drie uur per week
nodig voor alle taaltaken. Dit programma is erop gericht om naadloze aansluiting te garanderen op
het Nederlandse onderwijs. Skypecontact tussen de leraar en de leerling kan af en toe ingezet
worden, maar is niet standaard in het pakket. U hoeft dus geen vaste tijden met de leraar af te
spreken en u heeft alle vrijheid om de lestijd zelf te bepalen. Het is ons meest gekozen programma.

Tarieven voor afstandsonderwijs met wekelijkse skypelessen
Deze aanpak biedt dezelfde kwaliteit en dezelfde aansluiting op het Nederlandse onderwijs, maar
kent een vast wekelijks tijdstip (tweewekelijks of maandelijks is in overleg ook mogelijk). Het enige
verschil is, dat er afgesproken en regelmatig skypecontact is tussen leraar en leerling. Het voordeel is
dat de leraar nu degene is die de regelmaat van het werk bewaakt en dat kan voor ouders een zorg
minder zijn. Bij deze optie blijft u als ouder wat meer op de achtergrond, maar uw kind heeft nog
altijd ongeveer drie uur per week nodig, waarvan één lesuur met de leraar. Nadeel kan zijn dat deze
optie niet meer tijdsonafhankelijk is. De wekelijkse dag en het tijdstip moet u in overleg met de leraar
vastleggen. Door de extra leerkrachtinzet is deze optie natuurlijk duurder.
NB: voor onze pakketten kleuteronderwijs, groep 3 basisonderwijs en bovenbouw voortgezet
onderwijs zijn de standaardpakketten al inclusief de periodieke skypelessen.

Tarieven voor Taal-op-maat
In deze versie is de training van de taalvaardigheid geconcentreerd op enkele kernvaardigheden:
lezen en/of schrijven of - in overleg tussen ouders, leerling en school - andere onderdelen. Dit is het
ideale pakket voor de leerling die minder tijd kan besteden aan Nederlands dan drie uur per week,
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maar toch zijn/haar Nederlandse taalvaardigheid niet wil verwaarlozen. Deze optie gaat uit van één
lesuur skypen (45 minuten) plus de tijd die een kind nodig heeft voor de voorbereiding die daar dan
nog bij kan horen. Hoeveel dat is, hangt af van de keuzes die u in overleg met de leraar maakt.
Meestal is dat ongeveer 30 – 60 minuten.
Deze optie is ideaal voor wie het niet zo nodig is om het hele standaardprogramma af te werken,
omdat hij/zij nu eenmaal veel talent heeft en bovendien veel leest (in het Nederlands).
Maar ook is deze optie bijzonder geschikt voor kinderen die alleen op bepaalde aspecten (extra)
getraind willen worden, bijvoorbeeld spelling of tekstbegrip.
En ten slotte is deze optie ook geschikt voor kinderen die minder ambitieus zijn en het ook prima
vinden om na terugkeer in Nederland een jaartje lager in te stromen (of een tijdje in Nederland zelf
bijles te volgen).
Deze optie is vrij leerkrachtintensief (afhankelijk van de gemaakte keuzes) en is daardoor ook niet
zo’n voordelige optie. De prijs hangt af van het programma dat wij in overleg met u samenstellen;
reken op een bedrag rond € 1700 inclusief skypelessen.

Inbegrepen in alle pakketten
Ons lespakket biedt een volledig programma, waarin alles wat echt nodig is, ook inclusief is. Ook
voor een eventuele individuele aanpassing (bijv. versnelling of remediëring) betaalt u niets extra's.
Een intakegesprek per skype of persoonlijk op
ons adres in Rijen of bij u thuis*)

Test instapniveau indien nodig

De complete leergang Nederlandse taal en lezen
voor één cursusjaar met de methodes
- Taal Actief (basisonderwijs)
- Nieuw Nederlands (voortgezet onderwijs)
- Nieuwsbegrip (leesteksten voor beide typen)
Intensieve leerkrachtbegeleiding

Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem voor
spelling, woordenschat en begrijpend lezen
(Cito en Diataal)

Toelichting
*) alleen indien wij het intakegesprek bij u thuis
voeren, brengen wij reiskosten in rekening € 0,25
per km. Het intakegesprek duurt tussen 30 en 60
minuten.
Als uw kind tot aan de inschrijving Nederlands
onderwijs heeft gevolgd is een instaptoets
doorgaans niet nodig. Als wij desondanks toch een
test adviseren, dan blijft het gratis bij het
basispakket.
Alleen als u na de test besluit af te zien van
inschrijving worden de kosten voor de test in
rekening gebracht.
Het lesboek (zie tarievenlijst) is ook inclusief. Dat is
niet per se een nieuw exemplaar, maar altijd wel in
goede staat.
Als ouders al eerder lesboeken voor broertje of
zusje hebben aangeschaft, kunnen wij dat in
mindering op het verschuldigde lesgeld brengen.
In principe is de begeleiding schriftelijk, maar waar
nodig voeren wij skypegesprekken met u of met uw
kinderen. In groep 1-2-3 is er wekelijks skypecontact.
Van een gemaakte toets krijgt u niet alleen de
uitslag maar ook een verslag en indien gewenst
voeren wij kosteloos een skypegesprek voor de
evaluatie.
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Een halfjaarlijkse rapportage en een
eindejaarsrapportage
Elke per 1 oktober ingeschreven leerling krijgt
een boekenpakket jeugdliteratuur van goede
kwaliteit dat speciaal naar zijn/haar eigen smaak
is samengesteld.
Voor voortgezet onderwijs vanaf klas 3 geldt dat
alle verplichte literatuurboeken inclusief zijn,
mits ingeschreven voor 1 oktober van het
cursusjaar.

Dat zijn al gauw zes of zeven mooie titels per kind.
Dat stimuleert het lezen enorm.

Dat zijn:
- in jaar vo-3 twee jeugdboeken,
- in vmbo-4 vijf young adult-boeken
- in de bovenbouw havo en vwo tien literaire
boeken (young adult en volwassenenliteratuur
gemengd)
- voor Diploma Program International
Baccalaureate de gehele lijst in overleg.

