Nederlandse School Auckland, Nieuw-Zeeland

‘Elke week een boek
lezen en twintig
minuten huiswerk’
De honderd leerlingen die een aantal uren per

waarin ze kunnen kiezen uit de computer, Mini Loco,

week Nederlandse taal- en cultuurlessen volgen op

Rijmlotto, Memory of een gezelschapsspel.”

de Nederlandse School Auckland zijn verdeeld over
drie locaties met elk drie groepen. Afhankelijk van

Nederlands nieuws

hun niveau worden de kinderen ingedeeld in onder-,

Als de klas compleet is, begint Sabine in de kring.

midden- of bovenbouw. Sabine Berkman geeft drie

“Vaak praten we met elkaar over een bepaald thema.

middagen in de week les. Zij vertelt hoe een les van

Ook benutten we de kring om spreekbeurten of boek

drie uur er ongeveer uitziet.

besprekingen te houden. We besteden vijf tot tien
minuten aan Nederlands nieuws. De kinderen kunnen

“Onze leerlingen komen van twintig tot dertig verschil-

dan dingen met elkaar delen die ze op de dagschool

lende scholen. Sommigen stoppen daar eerder om hier

niet snel zullen bespreken. Bijvoorbeeld hun Nederlandse

op tijd te kunnen zijn. Omdat de kinderen geleidelijk

oma die op visite komt of een pakketje dat ze uit

binnendruppelen, beginnen we de les met een inloop

Nederland hebben ontvangen.”

periode van een half uur. Dit is de zelfstandige werktijd,

Kookboek
“Na de kring verdeel ik de klas ik drie groepen”,
vervolgt Sabine. “De ene groep maakt een werkblad,
doet taalspelletjes of knutselt aan de hand van het
thema. De andere groepen doen een leesactiviteit. De
leerlingen rouleren in hun eigen tempo, zodat iedereen
aan elke activiteit kan meedoen. Omdat we ons met
twee leerkrachten bezighouden met een groep van tien
tot vijftien kinderen, is er een mix tussen instructie en
zelfstandig werken. De les eindigt met twintig minuten
Nederlandse schooltelevisie. Daarna krijgen de
kinderen een huiswerkmap mee en kiezen ze een boek
uit de bibliotheekmand. Iedereen leest wekelijks een
boek en maakt twintig minuten huiswerk. Naast
jeugdliteratuur hebben we ook Nederlandse strips en
kookboeken. Wie het kookboek meeneemt, maakt
hieruit een typisch Nederlands hapje, zoals poffertjes.
Hierdoor is er elke week wat lekkers en maken we het
extra leuk.”
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