Informatie Schooljaar 2020/2021
Beste ouders,
Welkom bij NOAP! Met de ondersteuning van de stichting NOB en het Ministerie van OC&W is NOAP
sinds september 2018 een zelfstandig opererende school. Samen met partner 'Balance' vormen we een
internationaal pedagogisch centrum. Dit centrum omvat beide organisaties. NOAP verzorgt de
Nederlandse dagschool voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs volgens Nederlands curriculum
aangevuld met onderwijs in de Portugese taal. Balance verzorgt in de middagen huiswerkbegeleiding en
bijlessen en naschoolse activiteiten. Bij Balance kunt u als ouder ook terecht voor taallessen.
Binnen onze organisatie staat kwaliteit hoog in het vaandel. Om deze kwaliteit te kunnen waarborgen,
kijken wij zowel naar onze leerlingen als naar onze onderwijskrachten. Iedereen moet zich thuis voelen
op hun school. Het moet een veilige haven zijn, waarin men zichzelf kan zijn en zich op zijn eigen manier
en in zijn eigen tempo kan ontplooien. Wij werken met goed geschoolde onderwijskrachten en in een
professionele omgeving. De kwaliteiten van de verschillende personen op school komen pas goed tot
hun recht in een klimaat waarin zij zich kunnen ontwikkelen en waarin zij worden uitgedaagd om
verantwoordelijkheden te dragen.
Het motto van onze school: 'Jij mag (er) zijn!'
We hechten veel waarde aan een goede sfeer. We roosteren tijd in voor activiteiten die de ontwikkeling
van sociale vaardigheden ten goede komen. Kinderen met sociaal-emotionele behoeften proberen wij zo
goed mogelijk te begeleiden. We schenken extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of
daar juist erg goed in zijn. Door de kleine groepen en goed opgeleid personeel kunnen wij onze
leerlingen individuele begeleiding en een pakket op maat bieden.
Samenwerking en communicatie staan bij NOAP hoog op de lijst. Door een goed samenspel tussen
school en ouders zorgen wij voor vertrouwen, zodat ouders vol overtuiging kunnen kiezen voor
onderwijs bij NOAP. Uiteraard moeten ook het schoolgebouw en de leermiddelen voldoen aan hoge
normen. Kortom; kwaliteit is kenmerkend. Wij nodigen ouders graag uit om zitting te nemen in de
ouderraad.
Wij willen onze nieuwe leerlingen en hun ouders in het speciaal welkom heten. Wij hopen dat iedereen
zich bij NOAP snel thuis zal voelen en dat we een leuk en succesvol jaar tegemoet gaan. Uiteraard ook
veel succes en plezier gewenst aan de reeds bekende leerlingen en hun ouders. Wij hopen op veel inzet
en betrokkenheid van iedereen.
Laten we er samen weer een geslaagd en fijn schooljaar van maken!
Met vriendelijke groet,
Team NOAP
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In dit infobulletin van het nieuwe schooljaar vindt u belangrijke informatie.
Het personeel:
Wieteke König en Kirsten Mesman zullen wederom te vinden zijn in onze basisschoolafdeling. Juf
Wieteke in groep 1 t/m 4 en juf Kirsten in groep 5 t/m 8. Juf Wieteke zal in haar groep ondersteuning
krijgen van een onderwijsassistent. De groep leerlingen in het voortgezet onderwijs gaat worden
begeleid door onze twee mentoren: Diana Savelkoul en Mariska de Vries. De lessen in de Portugese taal
worden weer gegeven door Jéssica Inácio. Wij verwelkomen dit jaar ook weer stagiaires. De
eindverantwoordelijkheid op onderwijskundig gebied ligt bij Wieteke König.
Bestuurlijke organen:
Het bestuur van NOAP bestaat uit drie leden: Rob König is onze voorzitter en bestuurlijk deskundige. Hij
is eindverantwoordelijk voor de algemene organisatorische zaken. Chris van der Rijt zorgt voor de
onderwijskundige ondersteuning. Alex Abram is de penningmeester. Hij is verantwoordelijk voor de
geldstromen. We zijn in gesprek met Nicole van Sant. Zij is van oorsprong kleuterjuf en heeft een
Nederlandstalige school in Burkina Faso opgericht. Zij zal hopelijk de taak van secretaris op zich nemen.
De ouderraad bestaat uit drie personen. Ronald Woorts, Jolanda Dos Santos en Kim Hertsenberg.
Vanuit de stichting NOB hebben wij twee adviseurs toegewezen gekregen. Barbara van Dorp voor de
onderwijskundige organisatie en Michel Kregel voor de bestuurlijke en administratieve organisatie. Onze
algemene contactpersoon bij stichting NOB is Yvonne Bendemacher.
Voor algemene vragen, opmerkingen etc. zijn wij per e-mail bereikbaar op: schoolnoap@gmail.com
of per telefoon op +351 917 988 626. Gebruikt u gelieve niet de privé contactgegevens van onze
leerkrachten voor schoolse zaken.
De school:
Onze leerlingen volgen het Nederlandse curriculum gericht op de einddoelen zoals die in de wet
geformuleerd zijn. Het curriculum wordt aangevuld met lessen in de Portugese taal. Voor de vakken
Portugees en Duits hebben wij een vakleerkracht aangetrokken. Ons leerkrachtenteam zal in de
projectweken ook worden versterkt door vakleerkrachten. Het lesrooster en de jaarkalender vindt u in
dit informatiepakket. Op maandag 7 september 2020 is de eerste schooldag gepland.
De materialen:
In het basisonderwijs werken wij met gerenommeerde Nederlandse methodes en nemen op de
gebruikelijke momenten de landelijke volgtoetsen af. Wij beschikken over een leerlingvolgsysteem,
waardoor de ontwikkeling van onze leerlingen op de voet kan worden gevolgd.
De materialen en de docenten voor het voortgezet onderwijs worden verzorgd door de Wereldschool.
De eindverantwoordelijkheid voor de lesinhouden, materialen, vorderingen en toetsresultaten ligt bij de
docenten van de Wereldschool. De eindverantwoordelijkheid voor de studievoortgang ligt bij onze
mentoren voortgezet onderwijs.
De rapportage:
Twee maal per jaar ontvangen ouders een rapportage over de vordering van hun kind(eren). Tevens
heeft u tweemaal per jaar op een vooraf vastgestelde datum de mogelijkheid om met de leerkrachten
van uw kind zijn/haar voortgang te bespreken. Uiteraard staat gedurende het hele schooljaar de deur
voor u open en is het altijd mogelijk om een afspraak te maken.
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Schoolgeld
Basisonderwijs
De hoogte van het schoolgeld voor schooljaar 2020 / 2021 voor het kleuteronderwijs (gr 1 en 2) is
vastgesteld op €4.700,- en voor het basisonderwijs (groep 3 t/m 8) op €6.000,-. Hierin zijn alle
lesmaterialen opgenomen, m.u.v. de lesboeken voor het vak Portugees. Deze boeken moeten door
ouders zelf worden aangeschaft. Er wordt een eenmalige bijdrage van €100,- berekend voor het
verbruiksmateriaal en kopieerkosten. Houdt u rekening met wat bijkomende kosten voor bijvoorbeeld
uitstapjes en schoolkamp. Wij verzoeken u uw kinderen een goed gevulde etui, twee multobanden met
tabbladen en een schoolagenda mee te geven.
Voortgezet onderwijs
Het basisbedrag voor de studiebegeleiding voor schooljaar 2020 / 2021 voor het voortgezet onderwijs
bedraagt € 4.400,-. Bij dit basisbedrag voor het voortgezet onderwijs moeten de kosten van de
lespakketten van de Wereldschool nog worden opgeteld. U krijgt voor deze pakketten een factuur van de
Wereldschool. Een definitieve berekening maken wij voor u op aanvraag. Er wordt een eenmalige
bijdrage van €100,- berekend voor de verbruiksmateriaal- en kopieerkosten. De benodigde boeken voor
de vakken Portugees (en Duits), worden afzonderlijk in rekening gebracht. Houdt u rekening met wat
bijkomende kosten voor bijvoorbeeld uitstapjes en schoolkamp. De leerlingen hebben verder een
goedgevulde etui, twee multobanden met tabbladen en een schoolagenda nodig. Alle overige
benodigdheden worden met het Wereldschoolpakket meegeleverd, tenzij daarover andere afspraken
zijn gemaakt.
Algemeen
Het inschrijfformulier (ook voor bestaande leerlingen), de betaling van het inschrijfgeld (€ 500,-) en de
eenmalige verzekeringsbijdrage (€25,-) dienen uiterlijk op 1 juli 2020 ingeleverd en voldaan te zijn. Voor
nieuwe inschrijvingen na aanvang van het schooljaar dienen deze bedragen uiterlijk vijf werkdagen na de
dag van inschrijving voldaan te zijn. De betalingstermijn van het schoolgeld is vastgesteld op 16 augustus
2020. De mogelijkheid bestaat om het schoolgeld in twee termijnen te betalen. De eerste termijn (60%)
dient uiterlijk op 16 augustus 2020 voldaan te zijn. De tweede termijn (40%) dient uiterlijk op 1 januari
2021 voldaan te zijn. Bij volledige betaling van het schoolgeld, wordt het inschrijfgeld direct verrekend.
In het geval van betaling in twee termijnen, wordt het inschrijfgeld met de betaling van de tweede
termijn verrekend. Voor meer informatie over kosten, betalingen en betalingswijzen verwijzen wij naar
het onderwijscontract en de betalingscondities. Deze zijn aan te vragen bij het secretariaat. Ook kunt u
voor meer informatie contact opnemen met onze penningmeester.
In geval van vragen en opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via email op info@noap.info of
per telefoon op +351 917 988 626.
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