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Op de website van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB) staat te 
lezen dat het voor Nederlandse kinderen die tijdelijk of permanent in het buitenland 
wonen - naast het Nederlands spreken thuis en de lessen op school - ook waardevol is 
dat zij hun ervaringen kunnen uitwisselen en sociale contacten hebben in het Nederlands. 

Om hierin te voorzien organiseert de Basisclub in Amsterdam de 

Hollandse Zomerweek 

van 
maandag 11 juli tot en met vrijdag 17 juli  2015 of  
maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 
 

De week is eveneens bedoeld voor kinderen voor wie Nederlands de tweede taal is, 
alsook voor buitenlandse kinderen die in Nederland wonen en Nederlands spreken. 

Tijdens deze week wordt er op speelse wijze aandacht besteed aan het beter leren 
beheersen van de Nederlandse taal en er wordt kennis gemaakt met de Nederlandse 
cultuur en typische gewoonten. 

De week is kleinschalig en persoonlijk. Dit zorgt voor een vertrouwde en veilige 
omgeving waar iedereen zichzelf kan zijn en waar eveneens ruimte is voor gezelligheid. 

Via een intake (per mail of via skype) wordt in kaart gebracht welk(e) aspect(en) van de 
Nederlandse taal het kind graag zou willen leren en oefenen. Voor elk kind wordt een 
plan gemaakt met de doelen van de week. Achteraf wordt aan de ouders teruggekoppeld 
hoe het is gegaan.  
 
Om het lezen te verbeteren en de kinderen zeker te maken wordt gezamenlijk gelezen 
aan de hand van erkende methodes. Elke dag wordt voorgelezen uit boeken van bekende 
Nederlandse schrijvers. Bovendien wordt er alleen maar Nederlands gesproken waardoor 
de spreekvaardigheid en woordenschat wordt uitgebreid. Kinderen werken aan 
schrijfvaardigheid door zelf een logboek bij te houden, maar ook door actief aan de slag 
te gaan met spelling.  
De werkwoordspellingregels worden besproken, elke leerling maakt een overzichtelijke 
‘hulpkaart’ en oefent met de geleerde regels. De basisregels met betrekking tot spelling 
komen ook aan de orde (hiervoor wordt gebruik gemaakt van erkende remedial teaching- 
en schoolmethodes). Een map met de geleerde (werkwoord)spellingsregels gaat als 
naslagwerk mee naar huis. 
 
Naast het educatieve gedeelte staat elke dag in het teken van een bepaald Nederlands 
cultureel thema. Hierbij worden activiteiten aangeboden, zodat de dagen afwisselend en 
leuk zijn. Denk hierbij aan een museumbezoek met de tram, haringhappen, een 
fotoshoot in klederdracht in Volendam alsook sporten in het Olympisch stadion.  
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Begeleiding                
De Hollandse Zomerweek wordt begeleid door ondergetekenden (Christine van de Poll, 
psycholoog en Jessie Mooij, orthopedagoog). Wij zijn in 2014 de Basisclub begonnen. Bij 
de Basisclub bieden we Remedial Teaching in groepsverband aan, waardoor naast focus 
op inhoud (aandachtspunten per vak), ook werkhouding (concentratie en zelfstandig 
werken) wordt geoptimaliseerd. Middels ondersteuning en verrijking helpen we de 
basiskennis, leerontwikkeling en zelfvertrouwen van schoolkinderen bevorderen. Voor elk 
kind wordt een persoonlijk leerplan opgesteld gebaseerd op schoolresultaten en 
informatie van school, ouders en kind. Kinderen werken in groepsverband aan dit 
individuele leerplan en ontwikkelen tegelijkertijd studievaardigheden als concentratie, 
planning en organisatie en zelfstandig werken. Door succeservaringen op te doen wordt 
het zelfvertrouwen versterkt, ook het samenwerken en 'van elkaar leren' draagt hieraan 
bij.  

De kinderen worden begeleid met professionele, positieve en persoonlijke aandacht: 
minimaal 1 begeleider per 5 kinderen. Wijzelf (Christine & Jessie) zijn elke dag aanwezig, 
aangevuld met enthousiaste, professionele begeleider(s) en gastspreker(s). Bovendien zij 
vermeld dat Jessie in het bezit is van een EHBO diploma met name voor kinderen. 
 
Bij de Basisclub staan de volgende drie basisprincipes centraal:  
• Basis op orde: lezen, schrijven, woordenschat en spelling  
• Verrijking: verdiepen in Nederlandse cultuur en gewoonten, aandacht voor 

communicatieve vaardigheden (debatteren, presenteren).  Werken aan 
zelfvertrouwen, wegnemen van onzekerheid 

• Met plezier leren: afwisselend programma met typisch Nederlandse uitjes en 
activiteiten waarover kinderen verslag doen in hun individuele logboek. Spelenderwijs 
leren door educatieve taalspelletjes. 

 
Doelgroep 
Nederlandse kinderen die in het buitenland wonen, kinderen voor wie Nederlands de 
tweede taal is en buitenlandse kinderen die in Nederland wonen en Nederlands spreken. 
Leeftijd: 8 t/m 13 jaar. We streven naar een groep van minimaal 10 en maximaal 20 
kinderen. 
 
Tijd 
Maandag 11 juli tot en met vrijdag 17 juli 2015 van 9:30 tot 17:00 uur of  
Maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus 2015 van 9:30 tot 17:00 uur 
 
Kosten 
Prijs voor 5 dagen Hollandse Zomerweek: € 375,- (vrijgesteld van BTW). 
Inclusief: intake en evaluatie, educatieve en culturele activiteiten (entreekaartjes), een 
Hollandse lunch, (gezonde) snacks en drinken. 
 
Aanmelding 
Christine van de Poll      Jessie Mooij 
Christine@basisclub.nl     Jessie@basisclub.nl 
telefoon: +31 6 12124034     telefoon: +31 6 20866157   


