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Wereldwijd thuis met
LanguageOne Online
LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit op
het gebied van kwalitatief, eigentijds Nederlands
Taal- en Cultuuronderwijs (NTC). Een team van
80 deskundige en ervaren leerkrachten en IB*docenten biedt ruim 1350 leerlingen een thuis op
één van onze locaties in Europa, het Midden- en
Verre Oosten en Australië, en waar ook ter wereld
met LanguageOne Online.
LanguageOne Online verzorgt onderwijs
aan Nederlandstalige leerlingen van 7 tot
en met 18 jaar. Onze getrainde IB-docenten
hebben ruime kennis van internationaal en
Nederlands onderwijs in het buitenland.
Zij kennen de belevingswereld van hun
leerlingen goed en hechten veel waarde

aan leren in samenwerking met elkaar,
zowel in de klas als online.
Waar mogelijk benutten wij in het online
aanbod samenwerkingsvormen, waarin de
leerlingen het gevoel van groepsonderwijs
ervaren en elkaar in het leren kunnen
versterken.

LanguageOne Online is aangesloten bij Stichting
Nederlands Onderwijs in het Buitenland
*

“Op mijn school in de Filipijnen
heb ik geen Nederlands en
daarom volg ik Skype-les
Nederlands via LanguageOne Online.
Mijn ouders vinden het belangrijk
dat ik goed Nederlands spreek voor
als we weer naar Nederland gaan
en ik vind het erg leuk en leerzaam
om via de computer met hulp van de
juf beter Nederlands te leren.”
Leerling, groep 6

Online Nederlands op maat
LanguageOne Online biedt uitkomst voor leerlingen die ver van
een LanguageOne school wonen, aan topsport doen of een
drukke agenda hebben met naschoolse activiteiten. Werken met
LanguageOne Online geeft de vrijheid het Nederlandse programma
in combinatie met een wekelijkse Skype-les zelf in te plannen.
Wij hechten waarde aan een persoonlijke benadering. De Skypeles bestaat uit een gevarieerd onderwijsaanbod en didactische
werkvormen met als doel de motivatie en het leerplezier van de
leerling te versterken en te zorgen voor
een maximale leeropbrengst. Daarbij
vinden wij het belangrijk om het
onderwijsproces thuis optimaal
te ondersteunen. Wij werken in
een eigentijdse leeromgeving,
waardoor de voortgang
inzichtelijk is voor de leerkracht,
de leerling en de ouders.

Online onderwijsprogramma’s
Primair onderwijs
• Groep 4 t/m 8

Voortgezet onderwijs
• Leerjaar 1 – 3 (grade 7 – 9)
• Leerjaar 4 (grade 10)/IB Prep Year
• Examenvoorbereiding IB Dutch A Literature
CNaVT – IGCSE – ATAR
• Boostprogramma’s Terugkeer en IB

Meer informatie?

languageone.org/nl/locaties/online

Voordelen
LanguageOne
Online
• Met wekelijks Skypeonderwijs van
LanguageOne Online
voelt leren op afstand
toch dichtbij.
• De leerkrachten zijn
bevoegd en ervaren en
werken op één van de
LanguageOne scholen.
• Wij bieden de
mogelijkheid tot
het behalen van een
internationaal erkend
‘bilingual’ IB-diploma.
• Wij zorgen voor onderwijs
op maat met resultaat.
• LanguageOne Online
biedt kwaliteit in
combinatie met een
aantrekkelijk tarief.
• De Nederlandse
Onderwijsinspectie ziet
toe op de kwaliteit van
ons afstandsonderwijs.

