
28	apr. Deadline	inschrijven	kamp

13	juni Rapporten

17/18	juni Kamp

20	juni Laatste	schooldag

27	juni Zomervakantie

29	aug. Eerste	schooldag

"Maar	kennis	met..."	is	een	relatief	nieuwe	rubriek	in
onze	 nieuwsbrief.	 Een	 rubriek	 waarin	 we	 iedere
keer	kennis	maken	met	een	andere	leerling.	In	deze
tweede	 editie	 maken	 we	 kennis	 met	 Margot
Stoppels.

Naam:	Margot.
Leeftijd:	16	jaar.
Groep:	VO3.
Ik	 woon	 in	 Noorwegen	 sinds:	 bijna	 twee	 jaar,
sinds	VO2.
Het	leukste	aan	Noorwegen	vind	ik:	de	natuur	en
de	 frisse	 lucht.	 Ik	 vind	 het	 fijn	 dat	 het	 openbaar
vervoer	 in	Oslo	 zo	 toegankelijk	 en	makkelijk	 is.	 Ik
kan	 overal	 heen	 gaan,	 zonder	 me	 veel	 zorgen	 te
maken	over	de	kosten	of	de	routes.

Hier	ben	ik	heel	goed	in:	dwarsfluit	spelen.
Bijna	niemand	weet	dat:	ik	poëzie	schrijf	(ja	nu	weten	mensen	het...).
Ik	word	chagrijnig	van:	als	mensen	met	oneerlijke	en	foute	ideeën	veel	macht	krijgen.
Dit	doe	ik	graag	in	mijn	vrije	tijd:	muziek	spelen	met	vrienden,	door	de	boeken	van	mijn
ouders	 neuzen,	 tekenen,	 schilderen,	 schrijven,	 in	 een	 hangmat	 liggen,	 met	Mathijs	 en
andere	vrienden	leuke	dingen	doen.
Ik	kan	echt	niet	leven	zonder:	mijn	dwarsfluit.
Hier	kun	je	mij	wakker	voor	maken:	een	vlucht	naar	Australië.
Dit	 wil	 ik	 later	 worden:	 een	 kunstconservator,	 een	 dwarsfluitspeler	 in	 een	 orkest,
misschien	een	botanist...	Ik	denk	er	vaak	over	na	en	heb	altijd	nieuwe	ideeën.
Dit	eet	ik	het	liefst:	Indiaas	vegetarisch	en	Koreaans	eten.
De	mooiste	plek	op	de	wereld	waar	ik	ben	geweest:	Freycinet,	Tasmanië,	Australië.
De	beste	manier	om	het	weekend	te	beginnen:	 ik	vind	het	fijn	om	vroeg	op	te	staan,
dan	kun	je	genieten	van	het	ochtendlicht	en	een	langere	dag!
Mijn	leukste	herinnering	aan	NTC	Het	Noorderlicht:	het	bespreken	van	nieuws	en	de
extra	lange	pauzes.

*Mochten	 u	 willen	 dat	 uw	 zoon/dochter	 ook	 eens	 in	 deze	 rubriek	 komt	 te	 staan?	 Neem	 dan	 contact	 op	 met
communicatie@ntc-noorderlicht.org

Het	 was	 (na	 de	 witte	 maandagochtend)	 even	 afwachten	 of
het	 weer	 zou	 meezitten	 tijdens	 onze	 Koningsdag	 viering,
maar	we	hadden	zelfs	wat	 zon!	Nederlandse	weetjes,	oude
Hollandse	 spelletjes,	worst,	 kaas,	 dropveters	 en	 de	 kleuren
van	de	Nederlandse	vlag	zijn	ondertussen	weer	bekend	voor
de	 leerlingen	 van	 de	 Nederlandse	 school.	 We	 hopen	 dat
iedereen	het	naar	zijn	zin	heeft	gehad,	maar	daar	leek	het	in
ieder	geval	op.

Dank	aan	de	ouders	van	groep	1-2	voor	de	dugnad	en	dank
aan	het	bestuur	om	vanuit	Nederland	wat	typische	snacks	en	decoratie	mee	te	brengen!
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Agenda

Intro
De	paasvakantie,	die	 in	mijn	geval	gepaard
ging	 met	 veel	 sneeuw	 tijdens	 een	 ‘hytte’
bezoek	 en	 enkele	 vrienden	 uit	 België,	 is
weer	 ten	 einde.	 Hopelijk	 hebben	 jullie	 ook
samen	 met	 de	 kids	 kunnen	 genieten	 van
enkele	 dagen	 vakantie?	Sommigen	hebben
misschien	 een	 bezoek	 gebracht	 aan	België
of	 Nederland?	 Of	 julle	 zijn	 gezellig	 thuis
gebleven?	 Hoe	 dan	 ook,	 de	 leerlingen	 én
leerkrachten	 zagen	 er	 dinsdag	 weer
uitgerust	uit!
	
Hieronder	 een	 terugblik	 op	 de	 afgelopen
periode.
	
Fotograaf
Aan	 de	 positieve	 reacties	 van	 ouders	 en
leerkrachten	 te	 horen,	 was	 de	 komst	 van
onze	 nieuwe	 schoolfotograaf	 afgelopen
maart	 een	 succes.	Wij	 hopen	alvast	 dat	 de
fotograaf	 volgend	 jaar	 weer	 langs	 kan
komen	op	onze	school.

Resultaten	CITO-AVI	toetsen
Jullie	hebben	via	e-mail	de	resultaten	van	de
CITO	 toetsen	 ontvangen.	 In	 het	 algemeen
liggen	 de	 resultaten	 van	 NTC	 leerlingen
vaak	 wat	 lager	 dan	 het	 gemiddelde	 in
Nederland.	 Wij	 nemen	 de	 CITO	 toetsen	 af
om	 de	 ontwikkeling	 van	 de	 leerlingen	 te
volgen	 en	 daar	 waar	 nodig	 extra
ondersteuning	 te	 geven.	 Op	 leerlingniveau
kunnen	 we	 de	 prestaties	 van	 de	 leerling
vergelijken	met	eerdere	vorderingen	en	met
prestaties	van	leerlingen	in	Nederland.	Maar
bij	 dit	 laatste	moeten	 we	 wel	 steeds	 in	 het
achterhoofd	 houden	 dat	 deze	 toetsen	 in
principe	niet	voor	NTC	leerlingen	ontwikkeld
zijn.

Wij	 gebruiken	 deze	 toetsen	 daarom	 meer
om	 de	 vooruitgang	 te	meten	 en	 in	mindere
mate	 om	 resultaten	 te	 vergelijken	 met
leerlingen	 die	 in	 Nederland	 dagonderwijs
volgen.

De	staat	van	het	Nederlands	onderwijs	in
het	buitenland
Recentelijk	 kwam	 de	 nieuwe	 versie	 uit	 van
‘De	 staat	 van	 het	 Nederlands	 onderwijs	 in
het	 buitenland’.	 Dit	 schooljaar	 zijn	 er	 ruim
14.000	 leerlingen	 ingeschreven	 in	bijna	200
scholen	 en	 dit	 in	 115	 verschillende	 landen.
NTC	Het	Noorderlicht	in	Oslo	is	er	daar	één
van.	 Onze	 leerkrachten,	 bestuursleden	 en
enthousiaste	ouders	zorgen	ervoor	dat	onze
leerlingen	 wekelijks	 weer	 aan	 de	 lessen
Nederlandse	 taal	 en	 cultuur	 kunnen
deelnemen.
In	 de	 brochure	 vinden	 jullie	 onder	 andere
meer	informatie	over	de	meerwaarde	van	de
moedertaal	 en	 het	 belang	 van	 identiteit.
Zeker	het	lezen	waard:
http://www.stichtingnob.nl/over-
nob/publicaties/de-staat-2017.aspx.
	
Experimenteren	in	de	klas
Meester	 Micha	 van	 groep	 5	 heeft	 een
scheikundige	achtergrond.	De	leerlingen	van
groep	 5	 zijn	 tijdens	 enkele	 lessen	 aan	 de
slag	 gegaan	met	 experimenten.	 In	 één	 van
de	 lessen	 hebben	 de	 leerlingen	 getest	 hoe
rode	 koolsap	 reageert	 op	 verschillende
stoffen,	zoals	zure	snoepjes.	Verderop	in	de
nieuwsbrief	vinden	jullie	een	verslag	van	het
experiment	 van	 één	 van	 de	 leerlingen	 en
wat	foto’s.

Groetjes,
Sari	Verachtert

Experimenteren	met	rode	koolsap
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Afmelden	en	inschrijven
voor	nieuwe	schooljaar
Alle	leerlingen	die	dit	schooljaar	ingeschreven
staan	worden	automatisch	 ingeschreven	voor
het	nieuwe	schooljaar.	U	hoeft	 als	ouder	dus
geen	actie	te	ondernemen.
	
Indien	 u	 uw	 kind	 wilt	 uitschrijven	 voor	 het
schooljaar	2017-2018,	dient	u	dit	vóór	31	mei
per	 e-mail	 (schoolleider@ntc-noorderlicht.org)
te	 laten	 weten.	 U	 krijgt	 per	 e-mail	 nog	 een
extra	herinnering	half	mei.
	
Nieuwe	 leerlingen	 kunnen	 zoals	 gebruikelijk
ingeschreven	 worden	 door	 middel	 van	 het
aanmeldingsformulier.	 Het	 aanmeldings-
formulier	 kunt	 u	 vinden	 op	 de	 website
(www.ntc-noorderlicht.org)	 of	 kan	 op	 verzoek
per	e-mail	naar	u	worden	toegestuurd.

Voortgang	nieuwe
lesmethode
Wij	 zijn	 als	 school	 op	 dit	 moment	 druk
bezig	 met	 het	 uitzoeken	 van	 een	 nieuwe
lesmethode.	Groep	4	tot	en	met	groep	8	is
eerst	 aan	 de	 beurt.	 Zij	 gaan	 in	 het
schooljaar	 2017-2018	 aan	 de	 slag	 met
nieuw	 lesmateriaal.	 Het	 jaar	 nadien	 zijn
groep	1-2,	groep	3	en	de	VO	groepen	aan
de	beurt.

Na	 overleg	 met	 Stichting	 NOB,	 ervaring
van	 NTC	 leerkrachten	 en	 een	 uitvoerig
keuzetraject	 is	 de	 kogel	 door	de	 kerk.	De
invoering	 zal	 gepaard	 gaan	 met	 een
implementatietraject	 waarin	 het
schoolteam	 de	 materialen	 zo	 optimaal
mogelijk	 leert	 benutten.	 In	 de	 volgende
nieuwsbrief	 krijgen	 jullie	 hierover	 meer
informatie.

Koningsdag

Schema	dugnad
Activiteit Datum Tijdstip Verantwoordelijke
Avondprogramma	kamp 17	juni 	 groep	6-7
Afsluitende	BBQ	kamp 18	juni 	 groep	3
Laatste	schooldag 20	juni 17.15-18.15 groep	8

Leerlingvolgsysteem
Het	 leerlingvolgsysteem	 (LVS)	 is	 een
programma	dat	de	leerkrachten	inzicht	geeft
in	de	ontwikkeling	van	de	 leerlingen.	 In	een
LVS	 voert	 de	 leerkracht	 toetsresultaten	 in
van	 methodetoetsen	 en	 methode-
onafhankelijke	 toetsen.	 Maar	 het	 gaat	 niet
alleen	 om	 studieresultaten,	 ook	 informatie
over	 de	 sociaal-emotionele	 ontwikkeling
komt	 erin	 te	 staan.	 In	 een	 LVS	 worden	 de
handelingsplannen	 gemaakt	 en	 alle	 notities
opgeschreven.

Tot	 op	 heden,	 maakt	 onze	 school	 gebruik
van	 een	 papieren	 LVS.	 Volgend	 schooljaar
gaan	 we	 echter	 over	 naar	 een	 digitale
versie.	 Het	 voornaamste	 voordeel	 is	 dat
resultaten	 hiermee	 zowel	 op	 individueel	 als
op	groepsniveau	inzichtelijk	worden,	iets	wat
nu	 erg	 lastig	 is.	 Daarnaast	 is	 een	 digitaal
systeem	 veiliger,	 neemt	 het	 minder	 fysieke
ruimte	in	beslag,	is	het	vanaf	iedere	plek	met
een	 internetverbinding	 toegankelijk	 voor
bevoegden	en	bespaart	het	een	hoop	tijd.

De	ombouw	staat	inmiddels.	Nu	rest	ons	de
taak	het	systeem	te	vullen.

Ouderenquete
Iedere	 twee	 jaar	 nemen	 we	 bij	 NTC	 Het
Noorderlicht	 een	 ouderenquête	 af.	 Deze
maand	 is	 het	 weer	 zover,	 alle	 ouders
ontvangen	een	link	naar	de	ouderenquête.
	
De	enquête	is	bedoeld	om	zicht	te	krijgen	in
hoe	 u	 als	 ouder	 naar	 onze	 school	 kijkt.	 Dit
betreft	 zowel	 de	 inhoudelijke,	 als	 de
praktische	kant.

De	 enquête	 is	 opgesteld	 door	 het	 bestuur.
We	 vinden	het	 belangrijk	 om	ervaringen	en
meningen	te	horen	en	roepen	daarom	alvast
alle	ouders	van	NTC	Het	Noorderlicht	op	om
de	enquête	volledig	in	te	vullen.	De	link	kunt
u	een	dezer	dagen	tegemoet	zien.

Contactinformatie
Schoolleider	en	leerkrachten
Schoolleider	(Sari	Verachtert):	schoolleider@ntc-noorderlicht.org
Groep	1-2	(Kyane	de	Haas	+	Tjitske	Bakker):	groep1-2@ntc-noorderlicht.org
Groep	3	(Thijs	van	Velzen):	groep3@ntc-noorderlicht.org
Groep	4	(Alexandra	Dijkstra):	groep4@ntc-noorderlicht.org
Groep	5	(Micha	Rombout):	groep5@ntc-noorderlicht.org
Groep	6-7	(Karin	Nieuwenburg-Izadi):	groep6-7@ntc-noorderlicht.org
Groep	8	(Esther	Bloem):	groep8@ntc-noorderlicht.org
Groep	VO	(Muriel	Bruers):	groepvo@ntc-noorderlicht.org

Bestuur
Voorzitter	(Kirsten	van	Hofwegen):	voorzitter@ntc-noorderlicht.org
Secretaris	(Evelyne	Spruit):	secretaris@ntc-noorderlicht.org
Penningmeester	(Filip	Askvig):	penningmeester@ntc-noorderlicht.org
Activiteiten	(Floortje	Huinink):	activiteiten@ntc-noorderlicht.org
Communicatie	(Aniek	Schalkoort):	communicatie@ntc-noorderlicht.org

Overig
Vertrouwenspersoon	(Margot	van	Korlaar):	vertrouwenspersoon@ntc-noorderlicht.org
Bibliotheek	(Nele	de	Vos	+	Julie	Lawson):	bibliotheek@ntc-noorderlicht.org

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	Voor	een	goede	ontvangst	voegt	u	communicatie@ntc-

noorderlicht.org	toe	aan	uw	adresboek.
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