
Welkom op school! 

 

Beste nieuwe leerling en ouder(s),  

Hartelijk welkom op de Nederlandse School in Aarhus. Via deze brief willen we jullie wat 
algemene informatie geven, die jullie rustig door kunnen lezen.  

Schooltijden  

De lessen zijn elke zaterdag van 9.30-12.30 uur. Zorg er graag voor dat je kind op tijd 
aanwezig is, zodat de les op tijd kan beginnen. In de Deense schoolvakanties is er de eerste 
zaterdag in de vakantie les – de volgende zaterdag(en) is er normaal gesproken geen les. Kijk 
echter voor het actuele schoolrooster op het ouderportaal op onze website 
www.nederlandseschool.dk.  

In de pauze  

In de pauze is er tijd om wat te eten en drinken. Neem daarom een tussendoortje / snack en 
wat drinken mee. Na het eten gaan we naar buiten, ook bij slecht weer. Neem daarom 
kleding en schoenen/laarzen mee die passen bij het weer. In de winter is het ook een goed 
idee om pantoffels mee te nemen.  

Inschrijfformulieren  

Op onze website kun je de benodigde inschrijfformulieren vinden. Lever aub zo snel 
mogelijk een ingevulde Zorgkaart, Intakeformulier, en Verklaring in bij de lerares, of per mail 
op secretaris@nederlandseschool.dk. De formulieren vind je op het ouderportaal.  

3 maanden gesprek  

Ca. 3 maanden nadat jouw kind op de Nederlandse School is begonnen, zal er een 
voortgangsgesprek plaats vinden met de lerares. Natuurlijk is het altijd mogelijk om de 
lerares vragen te stellen over de taalontwikkeling van jouw kind.  

De inzet van de ouders  

We zijn erg dankbaar voor de inzet van de ouders Tijdens de lessen en speciale activiteiten. 
Dankzij hen is het mogelijk om de Nederlandse School in stand te houden. Wij verwachten 
van alle ouders dat zij af en toe kunnen helpen in een van de klassen of bij het organiseren 
van een gelegenheid.  

Ouderlijke bijdrage  

Per half jaar wordt er per kind een ouderlijke bijdrage gevraagd die aan het begin van elk 
half jaar betaald moet worden. Je krijgt een reminder van de penningmeester als het zover 



is. Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderlijke bijdrage vastgezet op kr. 500,- voor het 
eerste kind, en kr. 250,- voor elk extra kind.  

NOB en Møllevangskole  

De Nederlandse school in Aarhus is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het 
Buitenland (NOB), die Nederlands onderwijs in het buitenland bevordert, ondersteunt en 
adviseert in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.  

Website  

Op onze website www.nederlandseschool.dk is allerlei nuttige informatie te vinden, dus kijk 
daar graag eens rond. Je vindt er o.a. onze Schoolgids en ons Schoolplan.  
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